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 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 
ُاْلَعاَلِمنَيُ﴿ 1* َُربِ  يِنُُ*الرَّْْحَِنُالرَِّحيِمُُ*اْْلَْمد ُّلِِلَِّ َكُُ*َماِلِكُيـَْوِمُالدِ  َكُنـَْعب د َُوِإَّيَّ ِإَّيَّ

َعْمَتَُعَلْيِهْمَُغْْيُِاْلَمْغض وِبَُعَلْيِهْمُُ*اْهِدََنُالصِ َراَطُاْلم ْسَتِقيَمُُ*َنْسَتِعني ُ ِصَراَطُالَِّذيَنُأَنـْ
 آمني. ﴾َوََلُالضَّالِ نيَُ

 أمها بعد: ،وعلى آله َوَصْحبه أمجعني ،هللا وسلهم على املبعوث رْحًة للعاملني وصلى

 ،الذي به يُعَرُف املعبود جله جالله ،أيُّها األحبة فحديثنا عن َوصف الطهريق إىل العلم الشرعي
 .وبه تُعَرف الدار اليت يصري إليها اإلنسان ،لة إليهوبه تُعَرف الطريق املوصِ 

ُُثُأيهاُاألحبةُسينتظمُعشرُقضاَّي:وهذاُاْلدي

 ؟أما األوىل: ملاذا نتعلم -
 ثانية: يف شروط التحصيل.وال -
  .م والتعليموالثالثة: يف الطريقة الصحيحة يف التعلُّ  -
 .ةص واملوسوعيه خصُّ والرابعة: بني الته  -
 .واخلامسة: بني التعليم املباشر والتعليم ابلوسائط -
 والسادسة: كيف ختتار املعلم؟ -
 ت العلم؟والسابعة: كيف نثب   -
 ! سا الثامنة: أيها املعلم ال تبتئِ وأم -
 !م ال تيأسوالتاسعة: أيها املتعل   -

                                                           
1

 https://goo.gl/3oimdqرابطُالدرسُالصويت:ُ 
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 والعاشرة: يف ذكر قضية مقرتحة يف ُسلهِم التعلم. -

كنت أمجعها وأكتبها منذ سنني طويلة قد تصل ن مادهٍة  وقد حاولت أن أختصر ما اجتمع إيله مِ 
 أن أختصرها مرارًا من أجل أن أمتكن من عرضها يف هذا اجمللس.فحاولت  ،إىل ثالثة عقود

 ُ: ُ؟ماُهوُاملقصودُمنُالعلمُ؟ملاذاُنتعلمأوَلا

ألنهه ال  ؛دفاإلنسان أيها األحبة حينما يُقدم على عمل من األعمال ال بُده له من هدٍف حمده 
 ميكن أن يتعاطى األشياء عبثًا من غري أمٍر َيسعى لتحصيله.

 ُُُعبادةُالعلم
بُّهُويرضاهُحنن نتعلم العلمفأقول   ،فهوُعبادةُجليلةُمنُأَجلِ ُالعباداتُ،ألنُهللاُعزُوجلُُي 

ويُثيبهم الثواب الذي َوصهَفُه النيب صلى هللا عليه  ،يرفع هللا عز وجل أصحاهبا يف أعلى الدرجات
ا معروفة ،وسلم  .وال أرى حاجة للتطويل يف ذكر األحاديث الواردة هبذا الباب ألَّنه

بز ابلعلم من أراد أن أيكل اخلُ "وهلذا كان بعض العلماء يقول:  ،لكن ينبغي أن يكون لنا فيه نِيهة
وال من أجل حتصيل األموال  ،فالعلم ال يُطلب من أجل الوظائف "؛عليه البواكي يفلتبك

ا هو أشرف وأجهل من ذلك كله ،والدهراهم فرييد وجه  ،فرُياعي اإلنسان َقصده ونيته وإرادته ،وإَّنه
ال يطلب العلم من أجل الرايء والُسمعة وال من  ،هللا تبارك وتعاىل دون التفاٍت إىل ما سواه

 أجل عرٍض من الدنيا.
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م ُأِصبُت ببصري وأظن أين عُ ": -رْحه هللا-يقول أبو احَلَسْن الَقطهان  وقبت بكثرة كالمي أايه
فقد كانوا مع ُحسن القصد  ،صدق وهللا"يُعلِ ق على هذا يقول:  -رْحه هللا-الذهيب  ."الرحلة

 ."غالًبا خيافون من الكالم وإظهار املعرفة ،وصحة النية

 ؛ألن ألقى الشيطان أحبُّ إيله من أن ألقى ُحَذيـَْفَة املـَرَعشي"بن َبكهار الَبْصري: يقول علي 
 !كانوا يُراقبون الِنيهاِت وخيافون وال يـَتَـَزيهُدون"،  أخاُف أن أتصنهع له فأسقط من عني هللا تعاىل

 ُُالعلمُللعمل
فال يصح حباٍل من األحوال أن  ،منُأجلُأنُيعملُبهمث إنه اإلنسان أيًضا يطلب العلم 

النيب صلى  ،س دراستهتستوي حال طالب العلم مع حال اجلاهل الذي مل يعرف معرفته ومل يدر 
فهذا العلم أو هذا الفقه أو  ،(منُي ِردُهللاُبهُخْيااُيـ َفقِ ْهه ُفُالدين)هللا عليه وسلم حينما قال: 

كما يقول احلافظ ابن   ،هذا اخلري الذي عناه النيب صلى هللا عليه وسلم هو الفقه املستلزِم للعمل
 ."َوْحَدُه فال يدل على أن من فُقِ َه يف الدين فقد أُريد به خريًاوأمها إن أُريد به ُُمرهد العلم "القيِ م: 

فال يَنَكفُّ اإلنسان عن ما حرهم هللا جله جالله وال  ،ُمرد معرفة وثقافة واطالع ال يَعُقُبُه العمل 
ن فهو وسيلة م ؟!فما فائدة العلم ،تنهض عزميته َوِِههُتُه من أجل العمل ملرضاة هللا تبارك وتعاىل

ا هو وسيلة يُتوصهُل هبا إىل العمل. ،ليس مقصوًدا لنفسه ،الوسائل  وإَّنه

ا هو اثبٌت للعلم من ِجَهة ما هو  -رْحه هللا-فالشهاِطيب  يقرر أن ُكله ما َوَرَد يف فضل العلم فإَّنه
ا ينال معناه ،د صورته هو النهافع بل: معناهفهو ليس مبجره  ؛ُمَكلهٌف ابلعمل به من تعلهَمه  وإَّنه

وكلما َّناه عن نقٍص "كما يقول ابن اجلوزي:   ،فكلما َدلهه على فضٍل اجتهد يف نَيِله ،للعمل



 
َهِجيَّةُ  ُالسبتخالدُالشيخ:ُُ(1)ُاْلِعْلمُُِطََلبُُِِفُُالـَمنـْ

ُ

 

(5 - 48 ) 
 

ا املسكني من ضاع ُعمره يف علٍم مل يَعَمل  ،ابلغ يف ُمباعدته فحينئٍذ َيكِشُف له العلم ِسرههُ  وإَّنه
صيد ]كما يف   !"،مع قوة احُلجهة عليهفـََقِدَم ُمفلًسا  ،ففاتته لذهاُت الدنيا وخريات اآلخرة ،به

 .[اخلاطر

ويبدأ من أوهِل َّناره مث بعد ذلك يُكاِبد الليل يف  ،ه وال جيتمع يف النهاسيَنحبس فال خَيرُج وال يتنزه 
فهذا شقاٌء يف الدنيا يَعُقُبه  ،ولكن ليس له فيه نيهة وال يَعُقُب ذلك العمل ،التهحصيِل والطلب

 !نسأل هللا العافية ،شقاٌء يف اآلخرة

ُكم مجيًعا -من عالمات الشقاوة يف أمثال هؤالِء  -رْحه هللا-وقد ذكر ابن القيم  أعاذان هللا وإايه
وكلما زيد يف علمه زيد يف َفخرِه  ،يد يف ِكربِه وتِيههأنهه ُكلهما زِيد يف علمه زِ ": -من هذه األحوال

 ."واحتقاره للناس وُحسن ظَنِ ه بنفسه

َهُه أحد ،وال حيتاج أن ينصحه أحد ،رف كل شيءعا وه وال أن يَذُكَر له أحد  ،وال أن يـَُوجِ 
هذا  ،فيغضب َأَشده الغضب ،مالحظًة أو تصحيًحا أو تقوميًا أو أن َيستدرك عليه خطأ وقع فيه

كما أن بعض   ،إَّنا كان هذا العلم ضررًا له ،نسان الذي قد انتفش وتعاظم بسبب هذا العلماإل
 .كما قال املعصوم عليه الصالة والسالم  ل َحَبطًا أو يُِلمُّ ته الربيع يقتُ ما يُنبِ 

  ،ذلك ويتساهل ويتهاون َويـَُفرِ ط ئواإلنسان لرمبا يستمر  ،مر اهلنيِ  ابألفهذا أيها األحبة ليس 
بن اسالم اإلشيخ  فإذا َأَصره على ترك ما أُِمَر به من السُّنهة كما يقول ،كما نسمع ونشاهد

هذه يقول: "يف البداية يـَُفرِ ُط يف السنن و  ؛فقد يُعاقب ِبَسْلِب ِفعل الواجبات -رْحه هللا- ةتيمي
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فبدأ  ،م عرف أَّنا سنة وأن هذا ال جيبفلما تعله  ى،قبل ذلك كان يتحر  و  ،ويتفلسف "سنة
  !يتساهل

وقد يفعل ما َّناه هللا  ،إىل ِبدعة عاقب بسلب فعل الواجبات حىت يصري فاسًقا أو داعًيافقد يُ 
فالسنة   ،اف عليه أن ُيسلب اإلميانوإن أصر على الكبائر فقد خيُ " :يقول .عز وجل عنه
 وكان السلف  .من ركبها جنا ومن خَتَلهَف عنها َغرِقَ  -صلى هللا عليه وسلم-كسفينة نوح 

ن فتنتهما فتنة لكل إف ؛جلاهلحذروا فتنة العامل الفاجر والعابد اايقولون:  -رضي هللا عنهم-
 ."مفتون

وأن طالب العامل إن مل يَقرتن بطلبه ِفعل  ،املعىنيـَُقرِ ُر هذ  -رْحه هللا-سالم ابن تيمية اإلفشيخ  
 عتصام ابلكتاب والسنة وإال  وقع يف الضالل.االما جيب عليه وترك ما حَيُرم عليه من 

وإذا اعتصم  ،ويقول: لو اعتصم رجل ابلعلم الشرعي من غري عمل ابلواجب كان غاوايً  
 .ابلعبادة الشرعية من غري علم ابلواجب كان ضااًل 

وملا وقعت الفتنة وأَبـَْرَز دعاة الفتنة والنفاق  ،القلم ج من هؤالء كثري يف أوقات ُفُشو ِ وقد ختره 
َويـَُلقِ نـُُهْم بعض القضااي  ،َمْن مُيِْلي عليهم من هؤالء الزائغني ُوِجدَ  ،يف هذه السُّنَـيهاتِ  مروَّنقُ 

وتضييع شرائع  ،ليتوصلوا بذلك إىل الطهعن يف الدين ،واملسائل اليت ال يعرفوَّنا ومل يسمعوا عنها
 ،ع بعض املـُْشَتِبَهاِت من األحاديث أو اآلايتقوالت اندرة أو بتتبُّ كماته بنُ وإبطال حمُ  ،اإلسالم

وصاروا يكتبون يف الصحف وينشرون ذلك يف وسائل إعالمية  ،َلقهنَـَها َوتـََلقهاَها أولئك عنهمتَـ ف
 .قه اليت أرادها هللا تبارك وتعاىلابتغاء الفتنة وابتغاء أتويله عن حقائ
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وما أحسن  ،وما أحسن العلم ويزينه العمل ،نه الِعلمما أحسن اإلميان ويزي  " :وقد كان يقال
 ."مثل ِحلم إىل ِعلم شيء إىل شيءأضيف وما ُ  ،فقالعلم ويزينه الر ِ 

وما  ،أحٌد ابهلل إال احتاج إليه الناس ما استغىن": -رضي هللا عنه-ويف هذا يقول ابن مسعود 
 ."عمل أحد مبا َعلهَمُه هللا إال احتاج الناس إىل ما عنده

 ."مل يعلم يعلم ُكِفَي مامن َعِمَل مبا "يقول سفيان ابن عيينة:  

مل جُياوزهن حىت  ،كان الرهجل ِمنها إذا تعلم عشر آايت"يقول:  -رضي هللا عنه-وابن مسعود  
 ."يعرف معانيهن والعمل هبن

فال يلبث أن يـَُرى ذلك يف خَتَشُِّعِه وَهديه ولسانه  ،كان الرجل يطلب العلم" وكما يقول احلسن:
 ."ويده

فإن أجابه  ،َيهتف العلم ابلعمل"وسفيان الثـهْورِي:  -رضي هللا عنه-وتعرفون ما جاء عن علي 
 ."لحتََ وإال ارْ 

 ،راد العلم للعملطلب العلم َأَحبُّ إليك أو العمل؟ فقال: إَّنا يُ ": -رْحه هللا-وملا ُسِئَل الثوري 
 ."وال تدع العمل لطلب العلم ،ع طلب العلم للعملدَ فال تَ 

ومن  ،ومن غوائله النسيان ،ل العلم أن ُيرتك العمل به حىت يذهبوائِ ن غَ مِ "ر الزُّهري: وذك
 ."غوائله الكذب فيه
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وكانوا  ،على حفظ احلديث ابلعمل به -رحم هللا اجلميع-عيب كما يقول الشه وكانوا يستعينون  
 .شاغل بهوالته  ،وأكله ، يشتغلوا عإعداد الطعاماله جل أأل ؛يستعينون على طلبه ابلصوم

 ،إذا َأْحَدَث هللا لك علًما": -رحم هللا اجلميع-ختياين أبو ِقالبَة تلميَذه أيوب السِ   يويوص
 ."ث له عبادة وال يكن َِهَُّك أن حُتَدِ َث بهفأحدِ 

 ."إذا بلغك شيٌء من اخلري فاعمل به ولو مرهة تكن من أهله"ويف هذا يقول املـالئي: 

 ليلًة وهو ممن -رْحه هللا-ولعلنا مجيًعا نعرف خرب ذلك الرهجل الذي ابت عند اإلمام أْحد 
فلمها أصبَح نظر اإلمام أْحد  ،ووضع املاء عنده -رْحه هللا-فجاء اإلمام أْحد  ،يطلب احلديث

 :الفق ،يعين أنهه مل يقم من الليل فيتوضأ فيصلي، إىل املاء فإذا هو كما كان -رْحه هللا-
كان   -رْحه هللا-ألن اإلمام أْحد  !"؛سبحان هللا رجٌل يطلب العلم ال يكون له ِورٌد من الليل"

حديثًا عن النيب صلى هللا عليه  ما كتبتُ " :وكان يقول .م حىت يف األمور الدقيقةيعمل مبا علِ 
حىت مره يب احلديث أن النيب صلى هللا عليه وسلم احتجم وأعطى  ،وسلم إال وقد عملت به

 . "ااحلجهام دينارًا فاحتجمت وأعطيت احلجهام دينارً 

 .-كما سيأيت-من أسباب حفظ العلم  هوصون ابلعمل ويرون أنه فكانوا يُ 

 ."إذا أردت َأن حَتَفَظ احلديث فاعمل به": -رْحه هللا-بن اجلَرهاح ذا يقول وكيع وهل

فإذا فقدوا  ،فإذا ُشِغُلوا فُِقُدوا ،فإذا عملوا ُشِغُلوا ،العلماء إذا َعِلُموا َعِمُلوا"يُروى عن الثهوري: 
م ال يـَتَـَفرهُغْونَ "؛ لبوا هربوافإذا طُ  ،لبواطُ  يكون  ال ،أوقاهتم مشغولة معمورة ،ينشغلون ،يعين أَّنه

 !وكيف يقضي هذا املساء ،ال يدري أين يذهب ،طالب العلم بطااًل فارًغا
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حديث  يتئافاستعملوا من كل م ،د وا زكاة احلديث"أيقول:  -رْحه هللا-بن احلارث وكان ِبشر 
 .ملائةاب ان ونصفً ايعين اثن، "مخسة أحاديث

كما يقول اخلطيب   ،طالب السنة ،طالب احلديث ،-أيها األحبة-فينبغي لطالب العلم 
ابستعمال آاثر الرسول  ؛يـََتَميـهَز يف عامهة أموره عن طرائق العوامأن " :-رْحه هللا-البغدادي 

َُكاَنَُلك ْمُِفُ﴿فإن هللا يقول:  ،"وتوظيف السُّنهَة مع نفسه ،صلى هللا عليه وسلم ما أمكنه َلَقْد
ُأ ْسَوٌةَُحَسَنةٌُ ي مع مث بعد ذلك يستو  ،فيما حيبه هللا عز وجل ويرضاه ،[21]األحزاب:﴾َرس وِلُاّلِلَِّ

 !َمن ال علم له وال عمل وال بصر

 ،نايِ وَهدْ  ،ناتِ وأن يظهر أثر العلم على سَْ  ،فينبغي أن نـََتذَكهَر هذا املعىن دائًما ،فهذا فضل عظيم
من رآه عرف أن هذا   ؛ز طالب العلمفيتميه  ،وتعاملنا مع الناس ،وأعمالنا ،وأخالقنا ،وَدلِ َنا

هذا اإلنسان خيتلف عن  ،جملرد ما يراه من بني الناس ،أنه إنسان غري عادي ،طالب علم
وَُكلُّ َمن اشتغل بصنعة أو بنوع من العلم فإنه يظهر على وجهه وهديه وَسته آاثر  .اآلخرين

 ن جهله.أدركه من أدركه وغاب عمه  ،صنعته وال بد

فقد  ،يعرفكما يتفاوتون يف ظهور ذلك عليهم أيًضا لكنه   ،الناس يتفاوتون يف هذا اإلدراك
وهلذا   ؛وقد تضعف هذه اآلاثر فيعرفه أهل الِفراسة ،تقوى آاثره على اإلنسان فيعرفه كل من رآه

أنت تشتغل بكذا وأنت تشتغل  :كان بعض أهل العلم من أهل الفراسة يقول ملن دخل عليه
 .  -ولعله يكون ُملس مستقل يف الكالم عن هذا املوضوع- ،وأخبارهم يف هذا كثرية ،بكذا
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 ُاثنياا:ُفُالكالمُعنُشروطُالتحصيل

ُحتديدُاهلدفُوماذاُتريد؟ -1
دُ حنن نقول أواًل أيها األحبة:   ماذاُتريد؟ ،دُاهلدفينبغيُأنُُن 

تسري عليه وال  ،فيكون لك سل م وطريقة يف التعلم ؟ص يف العلوم الشرعيةهل تريد أن تتخصه 
 ر، من مرحلة إىل مرحلة، حىت تصل.َطوْ ر إىل وتنتقل من َطوْ  ،اهاه وال تتخطه وال تتعده  ،بد

وجل  أن تعرف ما فـََرَضُه هللا عزه  ؟من العلم وتقف عند احلَدِ  الواجب أو تريد أن تعرف مُجاًل 
 ؟عتقاد ويف قضااي العملعليك يف قضااي التوحيد واال

ُر عن كن ه يـَْقصُ ل ،أو أن اإلنسان يريد أن َيطهِلَع َويـَتَـَعرهف على مُجٍَل من العلم تزيد على ذلك
فهذه هلا كتب ومؤلفات ُوِضَعْت هلذا الغرض يف  ؟ختصاص فيهدرجة طالب العلم من أهل اال

 شىته العلوم.

بدأوا "ا: ا، نقول هلم مجيعً َغَل الناس دائًماأن َنشْ  -كما سيأيت إن شاء هللا-فمن غري الصحيح 
 [،شذور الذهب]مث  [،لحة اإلعرابمُ ]أو  [النهدىَقْطُر ]يف النحو مث  مثاًل  [اآلُجرُّوِميهة]بكتاب 

قد نقول  ؛وقد ُيستغىن عن بعض العلوم ابلنسبة إليه ؟ماذا يريد هذا اإلنسان !ال ،"[األلفية]مث 
 .َيْصُلُح ملثله : أعطيناه كتاابً فإن أىب، !له: ال شأن لك يف قواعد الفقه وال يف أصول الفقه أصاًل 

فال بد ، هذا غري صحيح !واحًدا ونطالب اجلميع بسلوكه، ونفس الكتبأما أن نـَْرُسُم طريًقا 
 .من حتديد اهلدف
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ُاحمللُالقابل -2
 بُده له من شروط، وهناك ُقَدرْ ز يف العلم وأن يكون انبًغا فيه: فهذا ال فإذا أراد اإلنسان أن يتميه 

 قد ال يكون لإلنسان َيٌد فيها، إَّنا هي مواهب من هللا تبارك وتعاىل.

فإنهه قد  ،بيبرها، وهناك أيًضا ما إذا تـََفطهَن إليه اإلنسان الله هناك أشياء ميكن لإلنسان أن يُطو  و 
 .حُيصِ ل ما ال حُيصِ ُله من أعطاهم هللا عزه وجله من القدرات ما مل يُعِطهِ 

بل: فيه: فهذا ال بُده أن يكون له احملل الَقاِبل، واحملل القا افالعلم إذا أراد اإلنسان أن يكون انبغً 
 .وهذه األمور مواهب من هللا تبارك وتعاىل ،وفطنة وذكاء أن يكون عند هذا اإلنسان عقل

 ،ميكن أن يَُطوهَر وأن يـَُنمهى بِبَـْعِض املمارسات لناس يتفاوتون فيها إال أن العقلولكن كما أن ا
فاإلنسان الذي ميارس  ؛ن العقل منه ما هو فطري ومنه ما هو مكتسبأل ؛وهذا أمر معلوم

، األمور احلياتية ن بَِقي على حاله، وقل مثل ذلك يفيرتقي عقله وينمو خبالف م االعلم كثريً 
اإلنسان الذى يسمع جتارب اآلخرين، أو يقرأ يف التاريخ، أو يستفيد من اآلراء، أو جُيَرِ ُب يف 

 مو له من العقل ما ال يكون عند غريه.ين ،احلياة كثريًا

والذكاء أيًضا هو أمر يـََهُبُه هللا عزه وجله لإلنسان، لكن الكثريين من األذكياء قد ال َيستفيدون 
فيكون ذلك ُمثَبِ طًا هلم  ،من ذكائهم، بل إن املالَحظ أن الكثريين من األذكياء يُبتَـَلون ابلكسل

 العلوم الشرعية أو يف غريها. هُِّر، سواًء يفعن التميز والَتمَ قًا هلم وَمُعو  

 ،يف العلوم، يف الرايضيات، يف الطب، يف الكيمياء، يف اللغة العربية زنظر: كم يتمي  اولذلك 
 ؟ما إىل ذلكمن الفقه، واحلديث، والتفسري، و  عن العلوم الشرعية فضاًل 
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فالذكاء  !القلة ؟ز منهميتميه لكن كم  هذه التخصصات كثرٌي من األذكياء، الذين يدرسون يف
 .يوحده ال يكف

َيِسرَي على طريقٍة ط الذكاء لكن عنده من الصرب واجلََلِد واهِلمهِة و ولذلك قد يكون اإلنسان ُمتوس  
وال فـَُيَحصِ ل ويتميهز، وحيصل ما ال حيصله صحيحٍة يف التـهَعلُِّم فـََتْخَتِصُر عليه السنوات الطِ  

 أولئك.

ُ.ي،ُوالعقل ُوحدهَُلُيكفيَلُيكفدهُفالذكاءُوح

ويذكرون أيًضا  ،كون عنده شهوة ورغبة يف التحصيلت، رغبةكما أن اإلنسان حيتاج إىل 
ليس عنده وقت، يعمل بطلب لقمة العيش، و  كتفاء، حبيث ال يكون هذا اإلنسان مشغواًل اال 

من أول النهار إىل وسط النهار مث يعمل بعد ذلك إىل الليل، أو يعمل من أول النهار من طلوع 
 !؟هذا مىت حُيَصِ ُل من العلمالشمس إىل غروهبا ويرجع ُمنَهًكا. 

وهو هبذه احلالة،  يكون ُمَتَخصِ ًصا يف العلم الشرعولذلك جتَُِد بعض الناس أحيااًن يرغُب أن ي
 !هذا أمر ال ميكنف

ُك لََّكُيـ ْعِطَكُبـَْعَضه . ُفَالِعْلم َُأْعِطِه
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ُالقواطعُ -3 ُوقتُالفراغُوخلو 
ُمنُالقواطعحيتاج إىل  ،أيًضا وقتُوفراغكما أنه حيتاج إىل  ؛ -كما يقولون- لةذهُِمُ ـال اخل ل وِ 

ال حُيَصِ ُل كثريًا من العلم، ألن قلبه  اإلنسان الذى عنده مشاكل وِهوم هذا يبقى قلبه ُمَشوهًشا،
فإذا حصل مع ذلك طول العمر فإن هذا اإلنسان َسُيَحصِ ُل  ،فال جَيتمع وال يَلتئم ،يـَتَـَفرهُق َعَلْيهِ 
 له غريه.ما ال حيص  

ومن شيوخه الشيخ   ،ُتويف وهو صغري وهو عامل -رْحه هللا-الشيخ حافظ احلكمي  انظر إىل
َر هذا ،-رْحه هللا-عبدالعزيز بن ابز  َر هذا وكم ُعمِ  فهذه القضية هلا أتثرٌي يف  ؟لكن انظر كم ُعمِ 

 التحصيل كما ال خيفى. 

 

سنُالتَّاملعلُ  -4 ُعليممُالذيُُي 
ُابملعلمُالذيُُي ِْسن ُالتعليم :كما أنه العلماء يذكرون أيًضا وهو أمٌر البُده ِمْنهُ  وسيأيت  ،الظََّفر 

 !هذه املأساة ىالكالم عل

 مُجلة من هذه الشروط ابألبيات املعروفة: -رْحه هللا-وقد مَجََع الشافعي 

 َأِخي َلْن تـََناَل الِعْلَم إاله ِبِستهٍة * * * َسأُْنِبْيَك َعْن تـَْفِصْيِلَها بِبَـَيانِ 

 انِ ذََكاٌء َوِحْرٌص َواْجِتَهاٌد َوبـُْلَغٌة * * * َوُصْحَبِة ُأْسَتاٍذ َوطُْوُل َزمَ 
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من القدرة اليت ُتْطَلُب من أجل التهحصيل  -رْحه هللا-بن تيمية اوقد ذكر شيخ اإلسالم 
علماء  ،استعداد العقل َوَساِبَقة الطلب ومعرفة الطُُّرِق املوِصلة إليه من الكتب املـَُصنـهَفةِ " :العلمي
 .وهذه كلها من مجلة الُقْدَرةِ  ،"له عما ُيشَغل به غريه والتـهَفرُّغ ،ر األدلة املتعددةوسائِ  ،نَ و ُمتَـَقدِ م

 ،شروطُللنبوغُِأنه هذه األمور حينما ُتذكر فاملقصود بذلك أَّنا  -أيها األحبة-واملقصود 
لكن األمُر كما قال اإلمام الشافعي  ،ولكن قد حُيَصِ ُل اإلنسان مع خَتَلُِّف بعض هذه الشروط

َرِيُع  افإذا كان الطبع قاباًل زَكَ  ،وال يكون العلم إال ابلطهَلبِ  ،الِعلُم ِبْذَرةٌ الطهْبُع أرٌض و "رْحه هللا: 
ا هو يف الَتَميُِّز والتهَمهُِّر والنبوغ والرُُّسوخِ  ،"َوتـََفرهَعْت معانيه ،العلم وهلذا يقول  ،فكالُمهم إَّنه

 ."عقل َوُنُسكأنه هذا العلم ال َيصلح إال ملن فيه ": -رْحه هللا-الشهْعيب 

يفهم  ورجل ،ال أرحم أحًدا كرْحيت لرجلني: رجل يطلب العلم وال فهم له"رهاُء يقول: وكان الفَ 
 !".وإين  ألعجب ممن يف ِوسعه أن َيطلب العلم وال يتعلم ،وال يطلبه

 َكنَـْقِص الَقاِدرِْيَن على التهَمامِ   * * *  يف عيوب النهاس عيًبا ومل أرَ 

وهذه الرغبة قد تكون غري  ،حيتاج مع ذلك إىل الرهْغِبةِ  ،األهلية عند اإلنسان ذا ُوِجَدتِ إف
 .د وُُمرهبُمشاهَ  شيءوهذا  ،ولكن ممكن أن تُوجد عإلزام النـهْفِس حبضور َُمالِس العلم ،موجودة
حىت يكون ذلك َسِجيهًة َوَعاَدًة رَاِسَخًة  ،لزام النفس ابلقراءة واالطالع والنظر والبحثتوجد عإ

َتُه وال أُنسُه وال راحتُه وال  ،فإذا خرج من َمكتبته فكالسمكة حني خترج من املاء ،َلهُ  ُد َلذه ال جيَِ
 .نعيمُه إاله بني الكتِب ويف ُمالِس العلمِ 
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مُيكن أن توجد ابلقراءة يف  .يف خمالطتهم ،وَجد ابلنهظر يف ِسرَيِ العلماءهذه الرغبة مُيكن َأن تُ 
حبة كما يقول احلافظ ابن القيم فـَُعشهاُق الِعْلِم أيُّها األ ؛فضائل العلم وما أََعده هللا عزه وجله ألهله

شغلهم عنه وكثرٌي منهم ال يَ  ،أعظم َشَغًفا ِبِه َوُعْشًقا َلُه ِمْن ُكلِ  َعاِشٍق مبَْعُشْوِقهِ ": -رْحه هللا-
َلْو ُصوِ َر العلم صورة لكانت أمجل من صورة الشمس "وكان يقول: "، َن البشرأمجل صورٍة مِ 

 !وصدق رْحه هللا ،"والقمر

ِإَذا َغِشَييِنْ النـَُّعاُس يف " :هل العلم كان يقولأفهذا رجٌل من  ،وانظروا أَيُّها األحبة وقارنوا حبالنا
يقول: فاذا اعرتاين ذلك تَناولُت   ،-النهوم الَفاِضُل َعِن احلَاَجةِ  يءوبئس الش-غري وقت نوم 

 ،جد اهتزازي للفوائد واألْرحيَِيهِة اليت تـَْعرَتِْييِن عند الظهَفِر بِبَـْعِض احلاجةأف ،كتااًب من ُكُتِب احِلَكمِ 
ِ الذي يـَْغَشى قَليب من سروِر االو  ِة اهلَْدمِ  ،يقاظًا ِمن ََّنِْيِق احلَِمرْيِ َأَشده إِ  ،ْسِتَبانَِة َوِعزِ  التَـبَـنيُّ  ،"َوَهده

نسان اإل أخذإذا  ،!ن ننامأجل أىل كتاب من إلرمبا نـَْعَمُد  ،حنن إن أردان أن ننام أصابنا األرق
ُد هذا  ،وإذا َحَضَر يف ُملس الِعلم َغَلَبُه النهوُم وألقى عليه ِسْراَبَلهُ  ،!الكتاب بدأ يتثاءب فهذا جيَِ

 !كتاب من ُكُتِب األدب  االهتزاز والنهشاط إذا نظر يف

 

ُالصربُواملصابرة -5
 ،يف األعمال القلبية -أيها األحبة-قد حتدهثُت كثريًا عن الصهرب ف الصَّربُِوأمها احلديُث عن 

ُر ُعدهةٌ  نـَْيوِيهِة واألخروية. ،فالصهبـْ  وهو السهبيل والطهريق إىل حتصيِل املطلوابت الدُّ

 وهو السهبيل إىل جتاوز املصاعب والشهدائد واآلالم واألنكاد يف هذه احلياة الُدنيا.
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 الصهرُب َمِطيهٌة من رَِكَبها أفلح َوظَِفر.

  ،ومرهًة مبكة ،حلديث مرهتني: مرهة ببغدادبـُْلُت الدهَم يف طلب ا"هذا ابن طاهر املـَْقِدِسي يقول: 
وكنت أْحل   ،وما ركبت دابهة َقطُّ يف طلب احلديث ،كنت أمشي حافًيا يف احلَرِ  فـََلِحَقيِن ذلك

 ."كنت أعيُش على ما أييت  ،وما سألت يف حال الطلب أحًدا ،كتيب على ظهري

وهو كتاب  - ي[زهر ذيب اللغة لألهت]وهذا الِترْبِْيزِي ابن اخلطيب حصلت له نسخة من كتاب 
ََعرِ ي َفُدله على أيب ،َعْن عامٍل ابللغة ان أيخذهأفأراد  ،-ُُملدات كبري يف

فجعلها يف  ،العالِء امل
فـَنَـَفَذ الَعَرُق ِمْن  ،ومل يكن له ما َيستأجر به مركوابً  ،خِمْاَلٍة َوَْحََلَها على َكِتِفِه من ِترْبِيز إىل املـََعرهة

 ظهره إليها.

ها يظن أَّنا آذا ر إوأن اجلاهل خبربها  ،خزائن الكتبيف بغداد  وقد قيل إَّنا ببعض األوقاف يف
 . -رْحه هللا- يالتربيز  ين علب هبا إال عرق حيىي يوليس الذ ،غريقة

ملا سأله  ،ُتِهَر هبذاوهذا ُسْقرَاط الفيلسوف الضهال َحصهَل من العلوم الفلسفية ما حصل َواشْ 
الزهيت أكثر مما شربت من أنفقُت من  ألنين"قال:  ؟بعض املعجبني به: أَّنه لك هذا العلم

 .يعين الزيت الذي يـُْوِقُد به السِ راج ليقرأ يف الليل؛ "املاء

 

ُمالزمةُأهلُالعلم -6
العلماء أيها األحبة إىل القرن املاضي  ؛ م الزََمةاُألهِلُالِعلمُِة إىل كما أن اإلنسان أيًضا حباج

ُهُهْم َويـََتَشاَوُر َمَعُهْم أو خيتار هلم الكتاب  كانوا يالزمون َحَلَقَة العامل، وهذا العامل هو الذي يـَُوجِ 
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حىت  ،ون على هذه احلال املدة الطويلة تصل إىل ثالثني سنة أو أكثرقَ بْـ ويَـ  ،سالذي يُدرَ 
 . َلَماءَخرهُجوَن على َيِدِه عُ يـَتَ 

 ؟َكْم خَتَرهَج ِمْن َحَلَقِتِه ِمَن الُعَلَماء  ،مثاًل  -رْحه هللا-اقرؤوا يف ترمجة الشيخ حممد بن إبراهيم 
 وا يف تراجم العلماء قبله. أواقر  ،!حلقة عامل واحد ،أعداد كبرية جًدا ؟والقضاة

وكان بـََواِدُر ذلك  ،والتجارات ،والوظائف ،مث بعد ذلك تـََغيـهَرِت احلال، واشتغل الناس ابألعمال
يف رسائله اليت كتبها للشيخ عبد  -رْحه هللا-جتدونه يف ما كتبه الشيخ عبد الرْحن بن َسْعِدي 

َب بَدَ   ،-رحم هللا اجلميع األحياء واألموات-هللا بن َعِقيل  وا يـَتَـَفلهُتوَن أكان َيْذُكُر لَُه أبنه الطُّاله
يذكره صار  -رْحه هللا-وهذا األمر الذي كان الشيخ  ،واألعمال ويتناقصون حبثًا عن الوظائف

 ..!ونشأ عليه الصغري وشاب عليه الكبري ،بعد ذلك شيًئا ظاهرًا

وصار طالب العلم  ،يف واقع لرمبا ال يُعيننا على التحصيل العلمي املتميِ ز -لألسف-فأصبحنا 
وهو الذي يـَُقرِ ر أنه  ،ك يبدأ حَيُْضرُ هو الذي يضع اخلطة، مث بعد ذل ،ق وهو أمري نفسهيتذوه 

هذا الدرس مؤصهل أو غري وأن   ،كب عندهقى على يديه وأن يُثين الرُّ أن يتله  هذا الشيخ أهلٌ 
 !مؤصهل

هذا الدرس ما فيه " :يقول !ث عن درس عامل من العلماءشاب ليس يف وجهه شعرة ويتحده 
فبدأ حيضر الدروس وَيُظَن أنه إذا  ،فأراد أن يُطَبِ َق عملًيا ،"أتصيل"ع كلمة هو س ؛!"أتصيل

يظن يبدو أن  ،األصل األول يف التأصيل كذا واألصل الثاين :درس فيه أتصيل أنهه يقول :قيل
 !ما يف أتصيلف ،الدروس هبذه الطريقة
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 ما هو التأصيل؟

ُالتأصيل:ُأنُيذكرُمأخذُاملسألةُوالدليلُمنُالكتابُأوُمنُالسنة.

مث بعد ذلك يبدو له أن هذا  ،فيحضر عند هذا قلياًل  ؛فالشاهد أنه الكثريين أصبحوا يـََتَذوهُقونَ 
أو ألن  ،-إن تواضع-مستواه أو أنه أعلى من مستواه نه أقل من ألإما  ،الدرس ال يصلح له

يغيب أو أو ألن هذا الشيخ يـََتَخلهف و  ،-كما يقول-ال يعتين ابلدرس وال حُيَضِ ر  هذا الشيخ
مث ُتشاهد هذا بعد  ،فيحضر هنا قلياًل وحيضر هنا قلياًل وحيضر هنا قلياًل  ،غري ذلك من األمور

وإذا سعت َأْسِئَلَتُه فهي أسئلة  ،بعد عشرين سنة وإذا هو كما رأيته أول مرة مثعشر سنني 
أسئلة  ،حنو هذايسأل عن مسألة أايم احلج أو عن قضية تتعلق مبعاملة من املعامالت أو  !العوام
 !؟ين هذا التحصيل سنواتأو  !عوام

ومن هذا الباب  ،ومن هذا الكتاب ربع الكتاب ،فقرأ من هذا الكتاب ربع الكتاب ،يتذوق
وإن عرضت عليه أساء بعض األبواب من بعد  ،أرابع ،ومن هذا حفظ ثـُُلَث الكتاب ،األول

 املنتصف لرمبا مل َيسمع هبا.

نعم فيها مشقة لكن ثقوا  ،من أراد العلم ينبغي أن يصرب على ثين الركب يف ُمالس العلم :فأقول
ثقًة اتمًة أن من اعتاد ذلك فإنه جيد من اللذة ما ال جيده أَقـْرَانُُه وأصحابه الذين قضوا أوقاهتم 

ذا الكالم من مل وه !روضة من رايض اجلنة !جنهة ،يف النـَُّزِه واملـُتع واملالهي والذهاب هنا وهناك
 ،هللا يعطي من شاء ما شاء ؟ين اجلنةأ ؟تتحدث عن ماذا ، يقول:جُيَرِ بُُه ومل يَعرفه يستغرب

  !واحملروم حمروم
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 ،عشرين سنة متوالية -رضي هللا تعاىل عنه-َجاَلَس أاب هريرة  -رْحه هللا-فهذا نـَُعِيم املـُْجِمر 
واليوم طالب العلم  ،مخًسا وثالثني سنة -ْحه هللار -وهذا عبد هللا بن انفع جالس اإلمام مالك 

 !وقال شيخنا وقال شيخنا ،حيُضر درًسا أو درسني أو ثالثة أو صيفية عند عامل

ا أسئلة وَُمالس فيها أسئلة ،وأحيااًن مل حيضر له درًسا واحًدا  !وقال شيخنا وقال شيخنا ،إَّنه

 !وثالثني سنة ! هذا مخس؟وماذا حضر ،ميأل اجملالس هبذه العبارات

 ،ويكتفي حبضور بعض الدروس القليلة ،فينبغي على اإلنسان أن ال تـَتَـَقاَصَر ِِههته يف هذا الباب
فإذا درس دراسًة أوهليهة َيُظنُّ أن هذه  ،وكثري من الناس ال يعرف العلم ،مث بعد ذلك ينقطع

 .أنه هذا يُعاُد عليه اثنيةً و  ،أَّنا هي األبواب اليت درسها -اليت يسمع هبا بعد ذلك-األبواب 
وهلذا جتد بعض من ال يعرف العلم حينما أييت وحيضر درًسا يف كتاب أو  ،العلم على مراحل

 !بتدائيةيقول: درسناه يف اال ،ويسمع كتاب الطهارة أو حنو ذلك ،حنو هذا
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 ُُالصحيحةُفُالتَّعلُِّمُوالتعليم؟اثلثاا:ُماُهيُالطريقة

يف ُمقدمته يَعيب على أولئك الذين ال  -رْحه هللا-وكان ابن َخْلُدْوَن  ،األِهيهةوهذا أمٌر يف غاية 
َقةأفيبد ،حُيسنون التعليم ِقيـْ ويطرحون عليه من غاايت  ،ون مع املتعلم ابملسائل الصعبة أو الده

 فيستصعب ذلك ويظن أنه العلم بعيد املنال. ،الفنون ما مل يتهيأ لفهمه

: أن السبب يف بقاء الكثريين السنوات الطويلة [املدخل]يف كتاب  -ه هللارْح-ذكر ابن َبدران 
 أو لسوء التعليم. ،من غري حتصيل يرجع إما ِلَضعف قدراهتم وإمكاانهتم

سوء التعليم يبدأ: كتاب اآلن يف مصطلح احلديث أو يف النحو أو يف الفقه بدأ الكتاب 
بدأ املؤلف ابلبسملة اقتداء ابلكتاب العزيز وملا روي عن النيب صلى هللا  ؛البسملة" :ابلبسملة

م على احلديث هل هو صحيح ويبدأ يتكله  ،(.."..لَُلُي بدأُفيهيُابَُذُ ُكلُأمرُ ) :عليه وسلم
 ؟!أو غري صحيح

واملـَُقدهُر هل  ،بسم هللا ،أبدأ مستعيًنا ابهلل ؟ة: الباء هذه هل هي لالستعانةلممث يبدأ يشرح البس
وهل  ؟تقدير االسم أو الفعل ؟وأيهما أبلغ ؟بسم هللا أبدأ أو بسم هللا ابتدائي ؟هو اسم أو فعل

م حىت ال يتقده  ؟أبدأ بسم هللا أو ابتدائي بسم هللا أو بسم هللا ابتدائي ؟املقدهر مقد م أو مؤخ ر
 آكل، بسم هللا أقرأ، أو بسم هللا بسم هللا ؟ر هنا، خاص أو عاموهل املقده  ؟شيء على اسم هللا

 .أبدأ مطلًقا ليصلح لكل شيء

َمة يعين وما جئنا لال ،!اآلن الكالم كل ه يف الباء سم وهل هو ُمْشَتقُّ من الُسُموِ  أو من السِ 
ذفت األلف يف البسملة يف ، ملاذا حُ (بسم هللا)مث بعد ذلك  .وشواهد ذلك من العربية ،العالمة
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من أين ماد ة  اوإن كان مشتقً  ؟لفظ اجلاللة هذا هل هو ُمْشَتقُّ أو جامد (هللا)و ؟الكتابة
 ؟االشتقاق

احلمد هلل "بعد لكالم املؤلف يف املقدمة: جئنا وكالم طويل إىل اآلن يف شرح البسملة، ما 
اإلشارة هنا إىل موجود  (هذا) "؛ه يف الفقهضعتوالصالة والسالم على رسول هللا فهذا خمتصر و 

ألن ه إذا كتب املقدمة يف البداية فكيف يشري هبذا وهو غري موجود إىل  ؟و مقدهر يف الذ هنأ
حيتمل أن يكون كتب املقدمة بعد أن كتب الكتاب فتكون اإلشارة  :فيقول لك ؟اآلن املختصر

ر يف الذهن وأن  هذا صحيح كقوله تعاىل: وحيتمل أن يكون اإلشارة إىل مقده  ،إىل موجود
ََُلُرَْيَبُِفيِهُه داىُلِْلم تَِّقنيََُُذِلكَُ﴿  .[2]البقرة:ُ ﴾اْلِكَتاب 

وأصل هذه املادهة ترجع إىل الَضمِ   ،َوْزِن ِفَعال وهو من الَكْتبِ  ىوالكتاب عل (:كتابٌ )فهذا 
 !ن يف املقدمةإىل اآل ،وأييت بكالم طويل ...واجلمع

فمىت  ،يف ُمقدمة املؤلف إىل اآلن ،فلما يسمع طالب العلم هذا الكالم يقول: هذا العلم صعب
 ،هذا بعيد املنال ال يصل إليه إاله الواحد بعد الواحد !؟نصل إىل األبواب األخرية يف الكتاب

َقِطع ويرتك العلم بسبب سوء الطهريقة يف التعليم.  فـَيَـنـْ

 ،بدرس التفسري نشرح البسملة ؟ملاذا نشرح الَبْسَمَلةِ  ؟الفقه ملاذا نشرح املقدمة ىاجتمعنا عل
حنن يف الدورات املنهجية نذكر ملن  ،ولألسف اعتدان طريقًة معينًة أحيااًن َيْصُعُب علينا ُمفارقتها

 ،ابدأ ابملقصود مباشرةً  ،ال تشرح احلمدلة ،ال تشرح البسملة ،نقول: ال تشرح املقدمة ،أييت
بسم هللا "مث إذا َجَلَس:  ،ل: إن شاء هللاويقو  ،وبعض املشايخ أقول له هذا الكالم عند الباب



 
َهِجيَّةُ  ُالسبتخالدُالشيخ:ُُ(1)ُاْلِعْلمُُِطََلبُُِِفُُالـَمنـْ

ُ

 

(22 - 48 ) 
 

بَة ؛!ويبدأ يُعيد نفس الطريقة ،.."الرْحن الرحيم ابتدأ ابلبسملة نسان إذا اعتاد اإل ،العادة َغاله
 ٍء َيْصُعُب عليه ُمفارقته.يش ىعل

وكثرة  ،واختالف االصطالحات يف التعليم ،َعده َكثْـَرَة الَتآلِيفِ  -رْحه هللا-بل إن ابن خلدون 
 أن ذلك من مُجلة االسباب املـَُعوِ َقِة عن العلم. ،واملـُطوالت ،واملـُختصرات ،احلواشي

أو مصطلح  ،أصول الفقه ؛لو أراد االنسان أن يقضي العمر يف َفٍن واحد ،هذا صحيح
كم يوجد عندهم من املختصرات والكتب املتوسطة واحلواشي   ،أو حنو هذا ،أو النحو ،احلديث

 ؟!التواملطوه 

ثنا عن حتده  ،مع واقعنا وحالنا ةحبة أن جُنري مقارنيها األأيل ا أقول: اسحو  ،إذا عرفت هذا
ذا جاء التلميذ عند الشيخ ألول َوْهَلٍة إف ،كر اخلالفطويل وذِ العلم أنه هبذه الطريقة من الته 

 ،التحُيَضِ ُر يف الفقه مثاًل من شروح احلديث ومن كتب الفقه املطوه  ،!أعطاه كل ما يستطيع
 ..ومن غريها

فـَُيْحَشُد  ،ضع للمبتدئنيهذا وُ  ،[عمدة الفقه]أو شرح  ،مثاًل  [منهج السالكني]كتاب شرح  
 للتلميذ كل شيء من األقوال، واخِلالف واألدلة والرتجيح.

ولو قيل هلذا  !؟من البداية [املـُغين]أو  [اجملموع]اب فلماذا ال يُبدأ بكت ،إذا كان األمر كذلك
بل يُبدأ بكتاب  ،ال يُبدأ هبذا ،هذا للمتقدمني ،ال" :قال [،املغين]نبدأ بكتاب  :الشيخ نظرايً 

 !فإذا شرحه َحوهَلُه إىل موسوعة ،"خُمتصر على قوٍل واحدٍ 
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بعضهم يقول أنه شرح  ،!خُمتصر وهو سنة، 20وهلذا صران نسمع أن املختصر الفالين ُيشرح يف 
أو  ،أو مجلة ،اويف الدرس َيشرح حديثً  ،على درس يوٍم يف األسبوع ،سنوات 3حديثًا يف  90
 !عرة والشعريةفيها الشه  شقُّ تُ  ،من الفقه اسطرً 

 .يف العلم حيتاج إىل مُجٍَل من العلم خمتصرة، ال حيتاج إىل هذا التطويل والتفصيل ئهذا املبتد

أصبح  ،له أبشياء يسمعها ألول مرة صار هؤالء التالميذ إذا مل يُؤتَ  ،هذا أَثـهَر آاثرًا سيئةا طبعً 
 !الدرس ما فيه شيء

بدأ الطلب يف بيان مُجٍَل من العلم مل لو اكتفى الشيخ هبؤالء الذين يطلبون العلم يف أوهل أمرهم
 هذا الدرس ال شيء فيه.: لقالوا ،خمتصرة

 ؛حسبوا معي طيب ؟أليس كذلك ،أسبوًعا 50ة ما يقارب ام أيها األحبعدد األسابيع يف الع
أسبوًعا، اطرح  15أسابيع وهذه اإلجازة  4أسابيع، فإذا نـَقهْصَنا  4االختبارات ابلفصلني: 

ف ابإلجازة أليس كذلك، وأايم االختبارات، وإذا حذفت أيًضا اإلجازة حيُث أن الدروس تتوقه 
مث احذف إجازة نصف  ،أقل شيء ااحذف إجازة العيد أسبوعً مث  ،أسابيع 4شهر رمضان 

واحذف إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاين  ،العام بني الفصلني مع احلج وهي أسبوعان
 !ا فقطأسبوعً  23، يبقى لدينا اواحدً  اأسبوعً 

فيه الشعرة  شقُّ شرح فيه حديث تُ وكان الدرس الواحد يُ  ،يف األسبوع افإذا كان الدرس يومً 
هذه هي  ،احديثً  23! ؟كم حديث ُشرِح  ،فكم يصري عندان يف السنة يف الواقع ،والشعرية

 !النتيجة وهذا هو الواقع
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ونظن  ،س دون أن حنسب هذه احلساابتوالذي لرمبا حنن ندخل يف الدرس وحنن نَُدرِ س أو ندرُ 
نسان السنة والسنتني والثالث ا اإلمث بعد ذلك يبقى هذ ،وَسُنَحصِ ُل علًما ،أننا سنقطع َشوطًا

هذا كتاب واحد خُمتصر يف املستوى األول يف هذا الَفن،  ،!ًئاواألربع وجيد نفسه ما عمل شي
مث بعد ذلك  ،العمر مَيضي ؟ومىت سيدرس العلوم األخرى ؟ستوايت األخرىنهي املفمىت سيُ 

وممن حيضرون يف  ،شرعيةيتالشى، فيتالشى اآلالف من طلبة العلم الشرعي يف اجلامعات ال
 ويف ُمالس العلم. ،الدورات العلمية

يف األسبوع الثاين = مبجموع  وستة أايم ،ستة أايم يف األسبوع األول ،هذه الدورة اليت عندان
مبعدل ثالثة  ،اثين عشر أسبوًعا تصل إىلا، نصف هذه املدة املذكورة تقريًبا عشر يومً  اثين

حيث أن هناك مخسة دروس ابليوم، الواقع أنه يكون لديك  5ضرب 12فإذا حسبت  ،أشهر
 وهذا أكثر من درس ابألسبوع بكثري.  ،أي ما يعادل ستني أسبوًعا ،يف األسبوعني ستون درًسا

كنت قمت بعملية حسابية لدراسة الكتب بشق   ،اآلن إذا أردان أن ندرس بنفس الطريقة هذه
َوُيْشرَُح حديٌث واحٌد يف  ،ابألسبوع مع التوقف يف اإلجازات واالختباراتيوم  ،الشعرة والشعرية

 ،حديث (2600)رات تصل أحاديثه إىل ما يقرب من غري املكره  [البخاري]الدرس، 
حديثًا  ناشرحلو هل تعلمون كم حيتاج  ،(7275)واملكررات إىل  (،2761)وابملعلقات إىل 

حنتاج إىل أكثر  ؟احديثً  23يف السنة أي  اأسبوعً  23 ؟أسبوع بنفس الطريقة يف واحًدا يف يوم
 ،سنة 53حنتاج إىل ذا شرحنا حديثني إو  ،[!صحيح البخاري]سنوات حىت نشرح  106من 

 سنوات.  7ويف كل يوم نشرح حديثًا واحًدا فنحتاج إىل  ،ولو كان الدرس كل يوم



 
َهِجيَّةُ  ُالسبتخالدُالشيخ:ُُ(1)ُاْلِعْلمُُِطََلبُُِِفُُالـَمنـْ

ُ

 

(25 - 48 ) 
 

من غري املـُكرر، وابلتكرار أوصله بعضهم إىل   أربعة آالفتصل أحاديثه إىل [مسلم]صحيح 
 سنة. 153وهذا حيتاج إىل  ،عشر ألًفا ثينا

طريقة ئيت سنة بنفس الاوهذا حيتاج إىل ما يقرب من م (5252)تصل أحاديثه إىل  [أبو داود]
 الشعرية. فيه الشعرة و  شق  حديث واحد تُ و  السابقة؛ يوم يف األسبوع

 سنة.  152حيتاج إىل  (4000) منتقرب أحاديثه  [الرتمذي]

 سنة. 221حديثًا حيتاج إىل  (5761)تصل أحاديثه إىل  [النسائي]

 سنة. 126ا حتتاج إىل حديثً  (4341)تصل أحاديثه إىل  [ابن ماجه]

 سنة. 193حديث حيتاج إىل  (5000)فيه أكثر من  [منتقى األخبار]

سنة على نفس الطريقة  57حيتاج إىل  ،حديث يف بعض التعداد (1482)فيه  [بلوغ املرام]
 السابقة. 

ق قسمه إىل فقرات يف بعض طبعاته احملق   ،هذا الكتاب الصغري يف الفقه [منهج السالكني]
أييت ابلكالم الذي يف املطوالت قها وفقرة، بعض الناس يدرس فقرة واحدة يشق   (679)بلغت 

 ؟حيتاج من الوقت على هذه الطريقة األدلة واخلالف والردود واملناقشات، فهل تعلمون كمو 
 سنة. 26حيتاج إىل 

َثيِن بعُض اإلخوان أَّنم بدأوا يقرأون يف  يف بعض الدروس من سنة  [تفسري ابن كثري]َحده
 !من الفاحتة تقريًبا، وصلوا إىل ُمنتصف سورة النساء 1427إىل  1405
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 ؟ومىت تُنهى الكتب املطوالت ؟اإذً  [ابن َجرِير]ومىت ينهى  [ابن كثري]فمىت يُنهى 

نهي املختصرات فضاًل عن حيتاج إىل قرون، حيتاج اإلنسان عمر نوح حىت يُ  ،هللا أعلم
 !املطوالت

 م إال هذا.عهُ طَ الناس عن العلم وما قَ  دَ عَ قْـ وما أَ  ،معلُّ للته  هذه ليست الطريقة الصحيحة

 

 قراءةُالضبطُعندُالعلماء 
 :قراءةُالضبطُمثالاُ ؛هتماءاقر  وانظروا إىل طريقة العلماء يف

ْيِن الَقاِسِيُّ يف  [صحيح مسلم] اج يف جامع قـُْرطَُبة على ابن لُبه  ئَوقُرِ  ،يوًما 40قرأه مَجَاُل الدِ 
َبِليُّ يف ثالثة ُمالس ، يف اليومنييف أسبوع يقرأه مرت  وقرأه الَفريُوَزابِدي ،َوقـَرَأَُه طَْلَحة الَعْلِفي احلَنـْ

ر على عبد هللا احَلْجرِي يف  على انصر الدين حممد بن َجْهَبْل كذلك، وقرأه احلافظ ابن اأَلابه
وقرأه  ،ساعيل اخلَبهاز يف ِدَمْشقَ إويف هذه املدة أيًضا قرأه الِعراقي على حممد بن  ،ستة أايم

حلافظ ابن حجر على وقرأه ا ،ُملًسا يف أربعة عشرالفريوزابدي على البَـَياين يف املسجد األقصى 
 حممد بن حممد بن عبد اللطيف يف مخسة ُمالس، وكذا قرأه الِبَقاِعي على الَبْدِر الَغزِ ي. 

 وقرأه احلافظ يف أربعة ُمالس. ،يوًما 21يف  يقرأه القاس [سنن ابن ماجه]

 يوًما. 19قرأه القاسي يف  [املـَُوطهأ]

 .هو وحَتِْشَيِتِه يف عشرة أايمقرأه القاسي مع تصحيح الس [هتذيب التهذيب]
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قرأه ، و -طويلة طبًعا-عيل الضهرِيِر يف ثالثة ُمالس ساإقرأه اخلطيب البغدادي على  [البخاري]
ين على النهَشاِوي ،أيضا على َكرميَة املـَْرَوزِيهة يف مخسة أايم مبكة وقرأه احلافظ  ،وكذا قرأه الَقْسَطاله

ميَِي يف أربعة أايم يف الروضة الشريفة،  ،يف عشرة ُمالس كل ُملس أربع ساعات وقرأه عثمان الدِ 
قيق وقرأه حممد عبد احلي الكتاين تدريًسا وقراءة حت ،وقرأه الِبقاعي على الَبدر الَغزِ ي يف ستة أايم

تتعلق أببوابه وحمل الشاهد منها إال أتى ة ذه ة وال فاذه ع شادَ مل يَ  ،وتدقيق يف حنو مخسني ُملًسا
  غري ذلك من اللطائف املـُستجادة.عليها مع 

 .على ابن الطُُّيورِي يف ُملس ئللَراَمُهْرُمزِي قُرِ  [ث الفاصلاحملد ِ ]

 .قرأها الذههيب على أيب املـَعايل يف ستة أايم [السرية البن هشام]

وقرأه احلافظ على شيخه عبد هللا بن  ،قرأه الِعراقي على ابن اخلَبهاِز يف ثالثني ُملًسا [املـُسند]
 .عمر اهلِندي يف ثالثة ومخسني ُملًسا يف زايداته

 .يف عشرة ُمالس كاحلافظ على الشهَرِف ابن الكوي قرأه [سائيالسَُّنُن الُكربى للنه ]

والكتاب يشتمل  ،ى عمر بن حممد الَباِلِسي يف ُملسرباين قرأه احلافظ علللطه  [املعجم الصغري]
 على حنو ألٍف ومخسمائة حديث.

فسمع فيها  ،ئة يوما، أقام احلافظ ابن حجر يف دمشق م!إجنازاهتم يف املدة اليسرية ماذا ينجزون
وكتب  ،ئة ُملدالو ُجلِ َدت لكانت تُقارب م ،اجلزء يعادل عشرين ورقة ،حنو ألف ُجُزء حديثي  

ذا جاء يكتب رسالة جامعية ماجستري حيتاج إىل أربع إاإلنسان  .ذه املدة عشرة ُملداتيف ه
ورمبا ال يستطيع أن يلقي كلمة يف  امث ال يكلم أحدً  ا!،مث يطلب سنة خامسة متديدً  ،سنوات
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وال يستطيع أن يفعل شيًئا ألن هذه الرسالة قد سيطرت على قلبه وسعه وبصره  ،املسجد
 ئة صفحة أخذت منه هذه السنوات الطوال.اوجوارحه، رسالة ماجستري تتكون من ثالمث

ُ

 ُدراستهلكتابُُوتكرارُقراءةُا
، "كتب يف املوضوع نفسه  ةقراءة كتاب واحد ثالث مرات أنفع من قراءة ثالث" :يقول بعضهم

 .درس عباس بن الوليد الفارسي كتااًب ألف مرة

 .-رْحه هللا-لإلمام مالك  [نةاملدوه ]ابن التـهَبان درس كتااًب ألف مرة وهو 

ما  ،منذ مخسني سنة [الرسالة]أان أنظر يف كتاب "الرهبيع بن ُسليمان صاحب الشافعي يقول: 
 ".رفتهأعلم أين نظرت فيه مرهة إال وأان استفيد شيًئا مل أكن ع

وسليمان بن ابراهيم الَعَلِوي الَيمين قرأ  ،سبعمئة مرة [البخاري]ابن عطية املـَُحاِريب قرأ 
وقرأه أْحد بن عثمان الُكلَُتاين  ،ئتان ومثانون مرةاوقرأه الشهْرِجي م ،ئة ومخسني مرةام [البخاري]

وقرأه عثمان بن حممد  ،مرة ئةاوقرأه أبو بكر القاهري احلَنفي أكثر من م ،أكثر من أربعني مرة
وقرأه أسعد بن حممد بن حممود الِشريازي على مشس الدين  ،التَـْوَزرِي على أكثر من ثالثني رجاًل 

ته له يف أايم ءمرة سوى قراوقرأه الرُبهان احلَليب أكثر من ستني  ،الَكرماين أكثر من عشرين مرة
 .أكثر من مخسني مرة وقرأه الفريوزابدي، الطلب أو قراءة غريه عليه

ته له يف أايم الطلب أو ءأكثر من عشرين مرة سوى قرا [مسلم صحيح]وقرأ الربهان احلليب 
 قراءة غريه عليه. 



 
َهِجيَّةُ  ُالسبتخالدُالشيخ:ُُ(1)ُاْلِعْلمُُِطََلبُُِِفُُالـَمنـْ

ُ

 

(29 - 48 ) 
 

  !مرة واحدة تكفي ،قرأانه قبل عشر سنوات هذا :ونقول ،حنن نقرأ الكتاب مرة وحدة

مث طالعه  ،إال بعد أن حفظه غيًبا [ـَُهذهبالزوائد على امل]نه مل يـَُعلِ ق أيقول الفقيه حيىي الِعْمرَاين 
أه إىل واحد وكان يطالع اجلزء من املهذب وقد جزه  ،بعد ذلك قبل التهصنيف أربعني مرة أو أكثر

 .نظر يف اجلزء الواحد أربعة عشرة مرةي اليوم والليلة أربع عشرة مرة، يف اوأربعني جزءً 

 .سبع أو مثان مرات [معجم األُدابء] -وهو معاصر- العزيز املـَْيَميِن قرأ الشيخ عبدو 

 .البن هشام أكثر من سبعني مرة [أوضح املسالك]وقرأ إبراهيم األنباسي 

 [، مرةنيمخسة وسبع]واأَلَسِديهة  ،ئة مرةامخسم [خمتصر ابن عبد احلكم]وقرأ أبو بكر األَبـَْهرِي 
 .ثالثني مرة [املبسوط]و ،مرةسبعني  [خمتصر الربقي]و ،مخسا وأربعني مرة [املوطأ]و

سبعة عشرة  [البخاري]قرأ  ،وقرأ علي بن عبد الواحد اجلزائري الكتب الستة على مشاخيه ِدرَايَةً 
 .للَزخَمَْشرِي ثالثني مرة [الكشاف]َوَمره على  ،قراءة حبث وحتقيق وتدقيق مرة ابلدرس

مرات كثرية جًدا حىت قال كدت أن  [تفسري ابن عطية]وقرأ عبدهللا بن حممد بن فـَْرُحوَن 
 .أحفظه

ن َكثرة التكرار له يف كل م [صحيح البخاري]وهكذا أبو القاسم الشاطيب كاد أن حيفظ 
 رمضان.
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 ُكثرةَُتدريسُالكتاب
 !والعمر ال يفي أيًضا ابلفراغ منه ،حنن نَُدرِ ُس الكتاب مرهة واحدة

 .البن َحاِجِب ابلنحو [الَكاِفَيةـ]عامل يلقب هبذا لكثرة اشتغاله ب (الَكاِفَيِجي)

 [.الَوجيز للغزايلـ]وهو مجال الدين اأُلمشوين لقب بذلك لكثرة عنايته ب (الَوجيزي)

فكانوا يَُدرِ ُسوَن  ،للنووي لكثرة َتْدرِيِسِه له [منهاج الطالبني]وهو الزركشي ُنِسَب إىل  (املنهاجي)
 .الكتاب مرات كثرية جًدا

 .للِشريازي مخًسا وعشرين مرة [املـَُهذهبْ ]هذا ابن الَعَجِمي الشهاِفِعي َشرََح 

 .كثر من ستني مرةأ [صحيح مسلم]وهذا عبد الغافر الفارسي أقرأ 

 .ئة مرةام [املـُْقِنع]وهذا إساعيل ابن الَفرهاء احلَرهاين احلنبلي شرح 

 .ثالثني مرة [احلاوي]وهذا حممد الِسْنَجارِي الشافعي أقرأ 

 .ائة مرةيف الفقه الشافعي مثاَّن [الُعَباب]وهذا عبد القدمي النـَُزْيِلي َدرهَس 

 .مثان مرات [الَكشهاف]وهذا صاحل بن عبد هللا الصهَباغ َدرهَس 

 .كثر من عشرين مرةأأربع مرات ابملدينة ومبكة  [بخاريال]براهيم احلَريري أقرأ إوهذا 

 .كل شهرين مرة  [املدونة] ئالُقْرُطيب كان يـُْقرِ وهذا حيي بن هالل 

 .ربعني مرةأكثر من أ [التذكرة]س كتاب وهذا إدريس بن جابر العيزري دره 
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يف النحو ثالثني مرة  [لفيةاأل]س ودره  ،ربعني مرةأكثر من أ [البخاري]س وحممد التاودي دره 
سون الكتب وهكذا كانوا يدر   ،ثالثني مرة [خمتصر خليل]س ودره  ،ورمبا ختمها يف شهر

 .ااملختصرة يف مدة وجيزة جدً 

لقي ندرس النهار ونُ  ،يف شهر [نةاملدوه ]لقينا أولقد  ،كنا جنتمع" :سحاق اجلبنياين يقولإبو أ
 ."ان َّننا ذلك الشهرأالليل فما علمت 

ذلك تسع ر سه يف شهر واحد كره ودره  ،للماوردي يف نصف شهر [احلاوي]س وهذا التربيزي دره 
ول العام وينتهي منها أ [بن مالكالفية ]أحد املشايخ املعاصرين كل سنة يبدأ أويوجد  ،مرات

 !كل سنة  ،خر العامآ

خمتصر ]س دره  -وهو متأخر-ْحد اجلزائري أبن وحممد  ،ايمأيف مثانية  [احلاوي]س والبلقيين دره 
 .ايمأيف عشرة  [اخلالصة]و ،ربعني يوماأيف  [خليل

متمنا أهي الكتب اليت  ما ؟حنن ماذا درسنا مرة واحده فقط !،عرفتم ملاذا صاروا علماء :قولأ
مع كثرة املدارس  !؛القلم مع فشو   ،ولذلك نبقي هبذا املستوي الضعيف الضحل ؟دراستها

فلما اشتغلوا به  ،َّنمدَ يْ غوا للعلم فصار العلم هو دَ لكن هؤالء قد تفره  ،وانتشار التعليم واجلامعات
 .زوا وصاروا علماءروا به ومتي  هذا االشتغال متهه 

و أو يف الفقه أ ا يف التوحيد مثاًل ا واحدً س مقررً حينما تدر   :سونخوان الذين يدر  قول لإلأوهلذا 
ر عشر و هذا املقر  أس هذا الكتاب تدر   ،و غري ذلكأو املتوسطة أحنو ذلك يف املرحلة الثانوية 

 ؟ليس كذلكأ ،تكون قد حفظته ورسخ ؟حتضريه بعد ذلك إىلهل حتتاج  ،مرات
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ر ننا حنضألكن الواقع  .اتسته هذه املره ر الذي دره ت كثبوت ذلك املقره كرار يثبُ فالعلم مع الته 
هبذا  ،ن حنفظ هبذه الطريقةأن نضبط و أونريد ، خر العهدآمث يكون  -!ن حضرانإ-الدرس 
 !فقط ُملس السماع ،احلضور

ز ابلعلم لكن هذا يف التميُّ  ،بذل اجلهد ومواصلة الليل مع النهار إىلالعلم حيتاج  ؛ميكنفهذا ال 
ن الناس مِ  .شياءأل هذا حيص  ف من العلم اًل درك مجُ ن حيضر ليُ ن الناس مَ مِ  ،حدأليس هذا لكل 

لكن حنن  .يف عبادة ،خري عظيم ىفهذا عل ،املالئكة هحتفُّ  ،ؤجر يف رايض اجلنةن حيضر ليُ مَ 
ن أسال هللا عز وجل أو  ،حتدث عنهأفهذا الذي  ،رُفيهمهُُّالرسوخُوضبطُالعلمُوالتَّنتكلم عن 

 ..ايكم هداة مهتدينإن جيعلنا و أو  ،ايكم مبا سعناإينفعين و 

 

 ُالتَّدرُّج
ما  إىلضافة ابإل ،هذا اجلانب وهو مبا يتصل ابلطريقة الصحيحة يف التعلم والتعليم إىلضيف أ

بع  صحيح ومنهج مته رْي فال بد من سَ  ،فالعلم درجات ؛جدرَُّلُبدُمنُالتَّ :قولأ ،ذكرته هناك
يوصي يونس  -رْحه هللا-يقول ابن شهاب  ،هربِ قه وخَ ذَ ليه من عرف العلم وحصله وحَ إرشد يُ 

 ،ن تبلغهأخدت فيه قطع بك قبل أيها أف ؛ديةوْ أَ ن العلم إف ؛كابر العلماي يونس ال تُ " :ابن يزيد
 ،لةمجب عنه هَ ذَ  لةً ه مجُ ذَ خْ أَ  امَ ن من رَ إخذ العلم مجلة فوال أت ،ايم والليايلولكن خذه مع األ

 ."ايم والليايلمع األ يءبعد الش يءالش ولكنه 
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 مام ابن عبد الرب كقول حافظ املغرب اإل  ،وعباراهتم يف ذلك كثرية ،هل العلمأره قره  وهذا معىن
 ىلة فقد تعده اها مجُ ومن تعده  ،يهاتب ال ينبغي تعد  العلم درجات ومناقل ورُ طلب : "-رْحه هللا-

 ".ل  ز ا تهدً اه ُمُ ومن تعده  ،ا ضل  سبيلهم عامدً  ىومن تعده  ،-رْحهم هللا-لف سبيل السه 

 ىلإفضي ومداخل تُ  ،خرهاإىل آوائل تؤدي أن للعلم "أب :يقول -رْحه هللا-وهكذا املاوردي 
، إىل حقائقهالُيفضي ومبداخلها  ،واخرهاإىل أطالب العلم أبوائلها لينتهي  فليبتدئ ،حقائقها

ألن ؛ درك اآلخر وال يعرف احلقيقة، فال يُ وال احلقيقة قبل املدخل ،وال يطلب اآلخر قبل األول
 ".س ال جُيىنرْ والثمر من غري غَ  ،ال يُبىن س  البناء على غري أُ 

وُخالصة ما ، يف هذه القضية اًل مفصه  طوياًل  اكالمً   -هللارْحه -بن خلدون جتد ال اوهكذا أيضً 
 :أن جيري وأن يسري يف ثالث مراحل : أنه يرى أن العلم ال بد  ذكر

معُمراعاةُُ،وت شرحُعلىُسبيلُاإلمجالُ،دراسةُاملسائلُاألساسيةُمنُكلُاببُ:األوىل
ُ.استعدادُاملتعلم

  -رْحهم هللا- هلذا جتد العلماء ؛وحتصيل مسائل الفنه لفهم ئي  هنا حتصل َمَلكة جزئية هتُ  :يقول
وسع وهي املسائل األساسية دون الته  ،فيها مُجٌل من مسائل األبواب اكتبوا للمبتدئني كتبً 

ع يف هذه وهلذا فإن من اجلناية على الطالب وعلى العلم أن يـَُتوسه  ،والدخول يف التفصيالت
 .فهذا خطأ .املطوالتاجلَُمل حىت يتحول ذلك إىل شيء من 
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ويف أو ما يف للطُّ  [خمتصر الروضة]من اخلطأ أن أنيت بشرح  ؛مثاًل  [الورقات]انظر إىل كتاب 
هذه الكتب الثالثة من أوسع ف ،للزركشي [البحر احمليط]أو ما يف كتاب  [خمتصر التحرير]شرح 

 [!شرح الورقات]مث يؤتى به يف  ،الكتب املصنفة يف أصول الفقه

 

ُ:-رْحهُهللا-اليتُيقرتحهاُابنُخلدونُ واملرحلةُالثانية

أنُيدرسُهذاُالعلمُمرةُاثنيةُمعُاخلروجُعنُاإلمجالُفُالشرحُإىلُشيءُمنُُيه
ُ.كتهلَُودُمَُجُ كرُاخلالفُووجههُفتَُمعُذُُِ،ستيفاءاَل

إذا كان  ،يف املرحلة األوىل يدرس العلم على قول واحد :يقولون -رْحهم هللا-يعين العلماء 
 ،ذ املسألة مع الدليلخَ أْ اجح ومَ يـُبَـنيه له فيه الره  ،يدرس ذلك على قول واحد :يدرس الفقه مثاًل 

 .فقط ،بهم ويُرفُع عنه اإلشكالمُ ـتـَُفك له العبارة ويُوضهح له ال

يف   ىفهو يريد التوسع ألنه اعتاد عليه فيما ير  ،سني لرمبا ال يُعجبه هذابعض الطلبة املتحم   اطبعً 
أن تكون الدروس  -أيها األحبة-ومن غري الصواب  ،!ومثل هذا ال يوجد ،كثري من الدروس

يعرف  ؛بيبوإَّنا املعلم مثل الطه  ،عها وتفاصيلها وما يُذكر فيهايف توسُّ  ؛حبسب رغبة الطالبني
  .يف تعليمه اويكون حكيمً  ،حاجتهم وما ينفعهم وما يصلح ألمثاهلم

نِيِ نيَُ﴿ :هللا عز  وجل يقول ُك ون واَُرابَّ  :-رضي هللا عنه-ابين كما قال ابن عباس والره ؛ ﴾َوَلِكْن
 ."هو الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره"
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 ،عيُذكر له فيها القول اآلخر دون توسُّ  ،شار فيها إىل اخلالف القويهي اليت يُ  :واملرحلة الثانية
  .وهبذا يكون له نوع ُدْربة وبداية يف املعرفة يف اخلالف ، له الراجحمث يُبنيه 

 

ُكماُيقولُابنُخلدونُ وَلُُايصُاوَُِلُيرتكُعَُُ:-رْحهُهللا-مثُبعدُذلكُفُاملرحلةُالثالثة

ُكَُُانغلقُاوَلُمُ ُابهمُامُ  ُ.فهشَُإَل

يكون هؤالء الطالب يف  أحياانً ؛ هو حبسب حال الطالب :ليس على إطالقه اوهذا أيضً 
أو الوقوف  ،وال حيتاجون إال إىل مسائل وقضااي معينة ،من العلم ااملرحلة الثالثة قد حص لوا كثريً 

وإال فالباقي هو ابلنسبة إليهم يُعدُّ من  ،عند بعض القضااي اليت حتتاج إىل شيٍء من املناقشة
 ؟!فلماذا يعاد هلم الشرح من جديد ،حتصيل احلاصل

 وهذه العجلة ُتسبب لصاحبها ؛ج آفته الَعَجلةدرُّ وهذا الته  ،لطريقة ينبغي أن تُراعىهذه اف
ولكن الناس  ،ال ينتفع وال يكون له براعة فيه ،يف العلمطائل  فال يرجع بكبري ،سخْ اخلسارة والبَ 

 .خرهبا لسبب أو آل م على املرحلة اليت جيب أن يكون مبتدئً فيتقده  ،قد يقعون يف هذه العجلة

 ،فيستحي أن جيلس مع من يدرسون من الصغار من املبتدئني ؛العلم وهو كبري ئمنهم من يبتد
مث بعد  ،مل يطلب العلم قط   وهلذا جتد الرجل أحياانً  ،نظرائه يف الس  فرييد أن يلتحق أبقرانه ونُ 

 ،منه اإلفادةج من اجلامعة وصار يـَُعلِ م وصار الناس ينتظرون ذلك توجد عنده الرغبة بعدما ختره 
 .ر وأيىب وخيجل أن يدرس مع الصغارفيستنكِ  ،والواقع أنه حباجة إىل دراسة ورجوٍع إىل البداية

 ،م أنه ال يريد أن جيلس مع تالمذته يف ُملس واحدمني لرمبا مينعه من التعلُّ عل  وهلذا جتد بعض امل
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ع تالمذتنا يف ُملس خاصة حىت ال نستوي م ااجعلوا لنا دروسً  :يقول ،ح هبذاوبعضهم يصر  
 .واحد

 والعلم ليس فيه ما ُيستحىي ،وال جُياب إىل مثل ذلك ،وهذا ال شك  أنه نوع من اخلطأ والغرور
 ،واإلنسان إَّنا يكون مقداره حبسب ما عنده من التحصيل ،وليس هناك كبري على العلم ،منه

 ."وجهه رقه علمه من رقه " :وقد قيل ،جل قد جعل الناس على رُتب ودرجاتوهللا عزه و 

فهذا  "؛رب يف العلمع اجلهل بني احلياء والكِ تَ رْ يَـ " :يقول -رْحه هللا-واخلليل بن أْحد الفراهيدي 
س للطالب ينتقل اإلنسان ويقفز ألنه يُعجب بشيخ يُدر   الرمب وأحياانً  ،قد مجع بني ِكرٍب وحياء

ن أراد أف ةقد بلغوا تلك املرتب ولرمبا فعل ذلك ألن له رُفقاء .مني فرييد أن يلتحق بهاملتقد  
وخيتصر  ،مراتب التعلم ودرجات التعليمصر ن خيتأنه يريد ورمبا فعل ذلك أل .يرافقهم يف العلم

 ة، مث يفالثاني ةاملرحليف مث  وىلاأل ةدرس يف املرحلأ : بداًل أنفيقول ؛لم الذي يطولهذا السُّ 
مثل اإلنسان الذي دخل يف املرحلة فهذا  ة،مرة واحد ةالثالث ةبدا يف املرحلأف ة،الثالث ةاملرحل

فل  ة،مرة واحد ةالثانوي إىلاذهبوا يب  ؟!وسط مث الثانويتملاذا االبتدائي مث امل ول:يقاالبتدائية ف
شبه أدب وما واأل ءودرس عندهم النحو والرايضيات والكيميا ةالثانوي إىل هذا لو ذهبوا به

 يًئا.ل شحيص   نل ؟هل يفهم ؟هل يتعلم ،ذلك

حياان يكون أفوس والنُّ  ومناقبها، ا حني نتحدث عن مراتبها ودرجاهتايضً أهكذا  ةشرعيوم الفالعل
هم حينما قرأ يف حدأ ، وقد قالسأن يرت أنسان ورمبا يريد اإلواأَلْدَواء، من العلل يء ها شفي

 بلغ احلادية والعشرين، فقال: أان مستعد أنبعض ترمجة ألهل العلم: أنه جلس لإلفتاء حني 
ابن  ةلفيأب أبدأو ، ةعشر ساعمثانية  أقر أساعات يف النحو  ةربعأ أقر أن أمن  ضاعف اجلهد بداًل أ



 
َهِجيَّةُ  ُالسبتخالدُالشيخ:ُُ(1)ُاْلِعْلمُُِطََلبُُِِفُُالـَمنـْ

ُ

 

(37 - 48 ) 
 

ربع سنوات أستطيع خالل دراسة هذه العلوم يف حنو أهل  .يًئاقبل ذلك ش أمل يقر هو و  ،مالك
 .نسان لقصد فاسد يستعجل اإلحياانً أف ة،منذ البداي ةفهذه نية خمتله ! ؟فتاءجلس لإلأن أ

إىل يرجع  ال ةوقت فهو موظف يف شرك ،ليس عندهو نه مشغول ا قد يستعجل أليضً أوهكذا 
و اهلموم ما أشغال و األة أو التجار أن عنده من العيال و ألمثاًل، أ ال بعد غروب الشمسإبيته 

 .مث بعد ذلك يكون ما يكون ة،النهائي ةنلتحق ابملرحل ول:قيف ة،معه املد ئيستبط

 دُ يْ قَـ  اهلمُّ " :وقد قيل ،ساننعيقات اليت حتصل لإلمُ ـَّنا من الأشغال واهلموم ال شك وهذه األ
 نأوا قبل قههتف" ة:ومن احلكم"، هده شُ أمن العيش  ىه القده شُ أمن بلغ " :وقالوا "،احلواس

 ."وَضنه مبا َمَنح ،ورمبا شحه الزمان مبا َسَح، ةدَ سَ فْ مَ الشغل ُْمَهَدة والفراغ ُتسوهدوا"، وقد قيل: "

ُم يف الِصَغر  الَتعلُّ : "يقول احلكمة املعروفة وهي رجاًل  -رْحه هللا-وقد سََِع األحنُف بن قيس 
وهذا صحيح ألن  ؛"اولكنه أْشَغُل قلبً  الكبري أكثر عقاًل " :فقال له "،قش على احلجركالنه 

ولكن اهلموم واألشغال وتـََفرُّق القلب هو  ،الكبري له من اإلدراك والفهم واحِلذق ما ليس للصغري
 ه عن كثرٍي من العلم.وقُ عُ الذي يَـ 

 

 ُمباذاُنبدأ؟
 ؟فبماذاُنبدأ ،رجبد من التدُّ  ر أنه الإذا تقره  :بعد ذلك أقول

 ،مون عن زماَّنمفيما يُبدأ به أَّنم يتكله  -َرِْحَُهم هللا-ما ُيالحظ هنا عندما نقرأ كالم العلماء 
؛ كثري من الناس ال يتعلمون وال يقرأون وإَّنا مباشرًة يذهبون إىل ويف زماَّنم كان التعليم اختيارايً 
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 ىفالذين يذهبون إىل التعليم الذي ميكن أن ُيسم .يف بيته االحٍة أو صناعٍة أو لرمبا بقي حبيسً فِ 
واملدارس قليلة ولرمبا ال  ،ئك الذين يذهبون إىل الُكتهاببتدائي هم أولابلتعليم االيف عصران هذا 

يف البلد الواحد لرمبا تُعد ثالث مدارس إذا كان  ،ه اجملتمع أبكمله إليهاسع للناس لو توجه تته 
 .ذلك البلد من البالد اليت تزدهر ابلعلم والعلماء

مع  ،ه إليهاعند من يتوجه  م بعض احلاجات يف وقتهيب  فوجود الكتاتيب يف ذلك الزمان كان يُل
 .هون حىت إىل الكتاتيبمن الناس ال يتوجه  اأن كثريً من مراعاة ما ذكر 

فإن  ،ولرمبا تعلموا القراءة والكتابة ،ن ابلدرجة األوىلآفالذين يذهبون إىل الكتاتيب يتعلمون القر 
؛ بد من مراعاته هذا أمر ال ،ال يتعلمون ذلك اموا مبادئ احلساب وغالبً ارتقوا درجًة تعله 

انس جاءوا مل ثون عن أُ فهم يتحده  .."،أول ما يُبدأ به" :حينما يقولون -رْحهم هللا-فالعلماء 
 .اموا شيئً يتعله 

قبل بلوغه سن  ،؛ يدرس اإلنسان منذ نعومة أظفارهن فالتعليم عندان تعليٌم إلزاميأما حنن اآل
مث بعد ذلك يتعلم ست  ،م فيها القراءة والكتابة وما إىل ذلكتني يتعله السابعة لرمبا درس سن

و يف العلوم أسواء كان ذلك يف القرآن أو يف العربية  ،يتعلم فيها مبادئ يف العلوم ؛سنني
املرحلة املتوسطة واملرحلة  :يت مراحلمث أت .مه من وقت مبكركل ذلك يتعله   ،الطبيعية والرايضية

ث عن مراحل ن ال تُلغى من حساابتنا حينما نتحده أثنا عشرة سنة ينبغي افهذه  ،الثانوية
 .وأول ما يُبدأ به ،التعليم
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 ،أو يف ما بعد املرحلة الثانوية أو حنو ذلك ،ث عن شاب يف املرحلة الثانوية مثاًل فحينما نتحده 
تعلم و  هو درس ،جاء من الصحراء ،اال ننظر إىل هذا اإلنسان على أنه جاء ومل حُيَصِ ل شيئً 

 .يف غريهاأشياء يف العقيدة و 

 امث حيفظ يف كل فٍن خمتصرً  ،كما يقول النووي  ،يبدأ ابلقرآن :يقولون -رْحهم هللا-فالعلماء 
 .يبدأ ابلقرآن ،ويبدا ابألهم

 ؟؟ابلقرآن أمن هو الذي يبد :لكن

لكن إذا جاءك شخص  .لتحق حَبَلقةا ،احفظ القرآن اآلن :نقول له ،ان شاب صغريءإذا جا
 .تعلم الفقه والعقيدة وحنو ذلكأان ما أمتمت حفظ القرآن وأريد أن أ :وقال ،ج من اجلامعةمتخر  

 .طالبة الناس به! هذا يصعب مُ ؟رجع احفظ القرآن أواًل انقول له 

هل هذا اإلنسان  ،ت أحوال الناس عن السابقتغريه  ؛ن نعرف أحوال هؤالء الناسأ اوينبغي أيضً 
ماذا يريد من العلم الشرعي؟ هل  ،مث هذا اإلنسان ؟من برانُمه أن حيفظ القرآن كاماًل  صاًل أ

 إليه حاجته؟ ص فيه؟ أو أنه يريد أن يتعلم ما متس  ن يتخصه أيريد 

حفظ القرآن  أن أفهل يلزم  ،وأصلي فيه ،اان أحفظ بعض األجزاء من القرآن :هو يقول لك
 ؟؟كاماًل 

وننصح الناس  ،بدأوا ابلقرآناللناس يف العلم منذ الِصَغر نقول هلم  احنن إذا وضعنا برانُمً  :نقول
 !ال :اجلواب ؟لبلكن هل هذا من شرط الطه  .هبذا ونرشدهم إليه
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ة يف طالب به الصغري ويطالب به من كانت له ِهه طالب به؟ يُ فالشاهد أن هذا من الذي يُ 
قبل أن قبل أن تنشغل حبفظ املتون أن  ،وىل واألحرى بكاأل :نقول له ،حفظ املتون العلمية

 .ا يف كل علم مث بعد ذلك احفظ متنً احفظ القرآن أواًل  ،حتفظ القرآن

وهذا  ،د املعاملر وبرانمج واضح حمده ا تصوُّ وهذا املنت الذي حيفظه ينبغي أن يكون لإلنسان أيضً 
طة ومنها منها املختصرة ومنها املتوس ِ  ،رية املتون العلمية كثمثاًل  ؛همرشد وموج   ىلحيتاج إ
و الطلبة فيحفظ أهد هؤالء التالميذ يف كثري من األحيان جنُ  ،املراتب الثالث ىعل ،مةاملتقد  

ملاذا هذا  ،ا يف املرحلة الثالثةا يف املرحلة الثانية ومتنً ومتنً  وىلا يف املرحلة األد فيهم متنً حالوا
 ؟!جهاداإل

 نه أن تعرف أينبغي  ة؛ل ولكن املراجعسهُ فاحلفظ قد ي ،تقف عند احلفظن القضية ال إمث 
ال يقل عن  ما ن ذلك قد حيتاج إىلإعة املتون احملفوظة إذا تكاثرت فمراجعة القرآن مع مراج
ة اءتقرأ أربع ساعات يف اليوم قر  :له وبعض الناس إذا قلنا ،مراجعةمن أربع ساعات يف اليوم 

 !م تبالغونأنت :قال ،لطلب العلم

ذا ما راجعتها إو  ؟هل عندك هذا االستعداد ،أربع ساعات يف اليوم املراجعة فقط قد حتتاج إىل
 .نسيتها

كل   :نقول ؟و حتفظ املنثورأ ؟سهل يف احلفظأ نههل حتفظ املنظوم أل ؟فظا ماذا حتمث أيضً 
ر فيه مل أو نسيه أو تعثه  هخطأأا إذولكنه  ،ا ومراجعةسهل حفظً أ ظوماملن ؛ةمزيه  ولكل ٍ  ،حبسبه
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 يتن أيأيستطيع  ؛االستظهار ىنه يبقإن نسيه فإنه إما حفظ املنثور فأ .يراد املعىنإر له يتيسه 
 .ة للمنثورهذه مزيه  ،د حبروفهسلوبه وبعبارته ابملعاين وال يتقيه أب

ذا كنت متيل إو  ،ظم فاحفظ النظمذا كنت متيل حلفظ النه إ ؛حبسبه كل    :لكن حنن نقول للناس
 :املثال يف علوم احلديث سبيل ىعل ؛ن تعرف ماذا حتفظألكن ينبغي  .حلفظ النثر فاحفظ النثر

 ؟و حتفظ من الدرجة الثانيةأ ،مثاًل  [ةونيه قُ يْـ البَـ ]حتفظ  ؟وىلن حتفظ من الدرجة األأهل تريد 
 [يوطية الس  لفيه ]أمثل  ؟الثالثةن حتفظ من املرتبة أو تريد أ [؟ظرزهة النه نُ ]و أ [ركَ بة الفِ نُ ]حتفظ 

 يف علوم احلديث. [ة العراقيلفيه ]أو أ

"، نقول: هذا جرهبه قبلك ..وهذا هذاو حفظ هذا أن أريد أ"اإلنسان: ن يقول أاحلماس الزائد 
ُُمر بون؛ فإما أن يضيع بسبب قلة الوقت وشح ه مبا يتصل ابملراجعة، وإما ال حيصل لك 

 العلوم، فحد د منذ البداية.املطلوب يف بقية 

وهلذا أقول لإلخوان يف )الدورة املنهجية حلفظ املتون(: "ال تلزموا أحًدا بشيء"؛ قد ال يريد أن  
حيفظ كل املتون يف املرجلة األوىل، خيتار ال أبس، يقول: "أان ال أريد أحفظ ]اآلجرومية[ اآلن، 

 ظ ]ُملحة اإلعراب["، ال أبس وال إشكال.أان أراي أن أد خر حفظي لأللفية، وال أريد أن أحف

أان ال أريد أن أحفظ ]األربعني النووية[ وال ]عمدة األحكام[، أريد أن أحفظ ]بلوغ "يقول: 
 أحوال الناس، ونراعي األمر املهم وهو: املرجعة.شكال؛ ألنه ينبغي أن نراعي إاملرام["، ال 

ر بعد ذلك يف املراحل األخرى، وال يفكر لكْن كثرٌي من الناس يُقدم حبماسة، فيحفظ وال يفك
 مث يذهب عليه الوقت ُسدى.يف املراجعة، 
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كغريه من أهل العلم: يرون البداية يف القرآن، مث بعد ذلك   -رْحه هللا-فالشاهد أن النووي 
يرى أن األهم هو الفقه  -رْحه هللا–النووي حيفظ متًنا خمتصرًا يف كل فن، ويبدأ ابألهم، 

 والنحو، مث احلديث واألصول، مث الباقي على ما تيسهر، مث َيْسَتشرُِحها، وخيتار من الشيوخ
 .-كما سيأيت-

هذا الذي ذكره من أنه يبدأ ابلفقه والنحو؛ إَّنا هو حبسب نظره، وهذا ذكره مَجٌُع من أعل العلم 
 فن من الفنون غالًبا يدور حول فنه، وهلذا جتد ال سيما يف الفقه، ولكن املتخص ص يف

املتخصص يف احلديث يقول: يبدأ ابحلديث، واملتخصص ابلتفسري يقول: يبدأ بتفسري القرآن، 
 وهكذا.

يرى أنه يفعل ذلك ويستشرح هذه املتون، مث يطالع بعد  -رْحه هللا-على كل حال فالنووي 
ائس والفوائد مما قرأ أو سع، فإذا كُملت أهليته ذلك الكتب األوسعـ ويعل ق ما يراه من النف

 اشتغل بعد ذلك يف التصنيف.

أن تعلُّم ما يتصل به وتدعو إليه حاجته مما يتعلق  ينب ه إىل -رْحه هللا-وشيخ اإلسالم ابن تيمية 
 (عمه )ي به، حيفظ جزء يعين عنده ما ُيصل   ؛ستزادة يف حفظ القرآنمن االبه من األحكام َأْوىل 

 :شيخ اإلسالم يقول، ف..وما يعرف الطهارة والصالة  ،الكنه ال يعرف يف األحكام شيئً  ثاًل م
 .ستزادة يف حفظ القرآنج إليه من هذه العلوم أوىل من االمه ملا حيتا إن تعلُّ 

فإذا كان عنده ما يكفيه من هذه العلوم فإنه يبدأ حبفظ القرآن ؛ ن فرِ قُفُأحوالُالناس :افإذً 
 .-رْحه هللا-اإلسالم ابن تيمية عند شيخ 
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ويطالع  ،ويستشرح هذا ،فيه افيحفظ متنً  ،يرى أن البداية تكون ابلفقه اوهكذا الذهيب أيضً 
 .الشروح

مث حيفظ من كل  ،مع دراسة علوم القرآن ،اوتفسريً  اابلقرآن حفظً  شتغال أواًل وابن مَجاعة يرى اال
وينشغل ابستشراحها على أهل  .إىل غري ذلك ،ريفصلنحو والته من احلديث وا افنٍ  خمتصرً 

 .العلم

كل   :كما قلت  .حينما يتحدثون عن هذه القضية -رْحهم هللا-العلماء  :وعلى كل حال
 .وحبسب ما برع فيه أو تبني  وظهر له ،حبسب ميوله واهتماماته

احلديث فهو يرى  حينما يتكلم عن علم ،من املعاصرين -رْحه هللا-والشيخ أْحد شاكر 
والسنن الكربى  ،ابن خزمية وابن ِحب ان ابلصحيحني مث ابلسنن وصحيحي   عتناء أواًل اال

مث كتب ابن ُجرَيج وابن أيب عروبة  ،كاملوطأ  :مث ابلكتب اجلامعة املؤلفة يف األحكام ،للبيهقي
جال احلديث ر  مث يشتغل بكتب ،مث كتب العلل ،وسعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن أيب شيبة

 .من كتب التاريخ وغريها امث يقرأ كثريً  ،وترامجهم وأحواهلم

 ،شتغال ابجلرح والتعديل والعلل وعلم الرجاليرى أن اال -رْحه هللا-أْحد شاكر يعين أن الشيخ 
 .وهو رجٌل متخصص يف احلديث ،يكون يف اآلخر

ورمبا كان ذلك كما قال  ،الطلب يشتغل هبذه القضااي توحنن نرى بعض الشباب يف بدااي
ولذلك جتدون بعض " ؛ب له النفس أحياانً رَ طْ علم احلديث له شهوة فتَ " :بعض أهل العلم
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ويتمىن لو أنه  ،هويه ما يراه من ُمالس أهل احلديث وُمالس اإلمالء والتحديثتَ سْ اخللفاء كان يَ 
 .من ذلكيء حصل له ش

 

 ُُ؟اُخمتلفةُفُوقتُواحدوُعلومُاأاُدروسُاهلُجيمع
إىل قل األ ىالشناقطة عند بعضهم عل وال زال عليها ،ن املغاربة هلم طريقة يف هذاأاملعروف 

مع يف وقت ن جتُ أن هذه العلوم ال ميكن أفهم يرون  ؛ ذلكن كان بعضهم قد غري  إو اليوم، 
ول مث فيولد األ ،جا يف وقت واحدن خيرُ أال ميكن  (؛توأم)هون ذلك ابملولودين ويشب   ،واحد
 .واملشارقة كانوا جيمعون بني العلوم .الثاين

وقاهتم وحبسب أحبسب  ؛ن ذلك خيتلف ابختالف الناسن يقال أبأكل حال ميكن   ىوعل
فن  ىفيقف عل ،ن جيمع بني علوم خمتلفةأر له فمن الناس من ال يتيسه  ،مكاانهتمإدرهم و قُ 

 ؛ذلك ىال تساعده علقد  اانً حيأمور لكن األ .خرنه يدرس الفن اآلإمنه ف ىذا انتهإف ،واحد
 اس علومً فيها عامل يدر   ،منطقة فيها دروس كثرية إىلوجاء  ،امعةاجل إىلهذا طالب ذهب 

 اللرمبا عند هذا العامل  هذا الفن الواحد ؟!والباقي "،فن واحد ىقتصر علأان س"أ :قال ،خمتلفة
ابقي الوقت  ؟وقاتهذه األفلماذا هتدر ؟! وبقية العلوم ،كثرأو أال بعد عشر سنني إينتهي 
 ؟عل بهفماذا ت
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ال  :قيل يل ،نآشتغل ابلقر أن أريد أان أ :حياانً أذا جاء يسأل إولذلك نقول لبعض الشباب 
 :طيب ،يف مدة ال تتجاوز الساعتني :يقول؟ نآكم تشتغل ابلقر   :قولن ،نآتشتغل بغري القر 

 ؟ين تذهبأ ،اثنتان وعشرون ساعة ؟ربع وعشرين ساعة كم بقيأساعتان من 

خذوا هبذه املقولة فذهبت عليهم سنوات وفاهتم علم أُ فكثري من الناس  "؛نآال تشتغل بغري القر "
فن واحد ى يقتصر عل ؛مه هبذه الطريقةنسان من يعل  اإل ى يوجد لدحياانً أ :قولأذلك ل ،كثري

فماذا يصنع  ،هذار له مثل لكن يف الغالب ال يتيسه  فيه، شكالإهذا ال  ،اا فشيئً ويسري به شيئً 
 .مكانتاح له من الوقت واإلنقول يدرس حبسب طاقته وحبسب ما يُ ؟ نساناإل

 ،اا وتصحيحً شرحً  همشاخي ىا عليف كل يوم اثين عشر درسً  أكان يقر   -رْحه هللا-وي وهلذا النو 
 كم يدرسون م يف دراستهم يف اجلامعة مثاًل و والناس الي .غ للعلم ليس عنده ما يشغلهمتفر  هو ف

 ، ومثل هذا ال ُيستغرب.يدرسون مخس حماضرات ؟من حماضرة يف اليوم الواحد

 ،د الكتباجع ويقرأ وجيرُ فريُ  ،التاملطوه  بعد ذلك إىل ذا درس هذه املختصرات ينتقلأقول: إ
 .ويكون له برانمج يسري عليه يف ذلك

د ل  تقومي يف ُمة، أصدرته وزارة املالي ،باعموجود مطبوع يُ  ة،لهجر ل 1450سنة  إىليوجد تقومي  
يف املختصرات  ابرانُمً  جتعل لك نأتستطيع ا، ايم والتواريخ هلذه السنوات كلهفيه األ ،لطيف
حفظ تس ستُنهي هذا، ومىت نهي هذا ومىتتُ س مىت ،ا وشتاءً صيفً  أقر الت والكتب اليت تُ واملطوه 
وال  ،مراحل التعلم هذهمن هي تسينمىت حبيث يعرف اإلنسان   ستجرد املطوالت،ومىت ،هذا
 .مث بعد ذلك ال خيرج بطائل ،سويفمن الته  يف حالٍ  ىيبق



 
َهِجيَّةُ  ُالسبتخالدُالشيخ:ُُ(1)ُاْلِعْلمُُِطََلبُُِِفُُالـَمنـْ

ُ

 

(46 - 48 ) 
 

وهذا يقع لكثري من  ،ق يف العلم الذي يقرأهفرُّ ت والته شتُّ ن حيذر من الته يف دراسته أ وينبغي عليه
 من الشروح افيذهب ويقرأ كثريً  ،من الدروس ان حيضر درسً أراد أرمبا لنه أوذلك ؛ طالب العلم

ن أيريد  ،وز العشريناجي ملرمبا نسان عمره إ !،لطالب الدراسات العليا درسإللقاء ر كأنه حيض  
 وأ ة[، شرح األربعني النووي]ن يقرأ يف أ يريد مثاًل  أو الثانية، األوىل ةا للمرحلخمتصرً  كتاابً س  يدر 

  ،كثر مما حيضره الشيخأر فصار حيض   ،خحد الشيو عند أذهب يدرس  [،حكامعمدة األيف ]

من عشرة أو من أكثر من ر وهذا حيض   ،مثانية كتبمن و أالشيخ رمبا حيضر من سبعة كتب 
 !رض  ويبقي سائر ساعات اليوم وهو حيذلك، 

كثر أصار وقد ن هذا الطالب اآلة موجودة، فيأيت ث عن أمثلة واقعينتحده و  ،هذا موجودو 
، هناك مسائل مل بقي كذا؛ ا الكالم الذي قيلذمث جيلس وينظر يف ه ،ا من الشيخالعً اط  

عل ق على ت كذا وترك كذا وأِهل كذا، وما فوه و يذكرها، بقيت هناك أشياء أخرى تتعلق هبذه، 
 : هذا معروف..ذكر يقولوكلما يُ اآلايت اليت وردت..، وجيلس يف الدرس حيسب، 

أن هذا مما يضر به، فيزهد يف علم الشيخ، وهذا  -هللارْحه -فهذا ال ينتفع، وقد ذكر النووي 
 لرمبا أوقع اإلنساَن فيه اجلهل أو احلرص الزائد، لكنه ال يستطيع املوصلة؛ اآلن تصو ر طالًبا
حيضر للدروس اليت حيضرها هبذه الطريقة، مخسة دروس هبذه الطريقة، الليل والنهار وهو 

ت هبذه الطريقة؟! أبًدا، جتد ربع الكتاب األول دائًما كل السنواحيض ر!، هل سيستطيع املواصلة  
من الكتابة؛ حواٍش كثرية من الشروح، ويدرس اآلن يف ]قطر الندى[ وجتد احلواشي عنده مظلم 

منقولة من ]أوضح املسالك[ ومن ]شرح األمشوين[ و]حاشية اخُلضريي[، وينقل من هذه 



 
َهِجيَّةُ  ُالسبتخالدُالشيخ:ُُ(1)ُاْلِعْلمُُِطََلبُُِِفُُالـَمنـْ

ُ

 

(47 - 48 ) 
 

لكنه يتحمل ويتحمل، مث يزهد فيما يسمع، وال عليه هذا جًدا، و الكتب يف النحو، ولرمبا يثقل 
  يلبث أن ينقطع، يقول: ملاذا أحضر؟! وهذا أخطأ..

 
 

 

ُانتهى

ُمعُحتياتُفريقُمشروعُالتفريغ،ُملزيدُمنُاملعلوماتُالرجاءُزَّيرةُهذاُالرابط:
ُ

http://www.shbaboma.com/vb/forumdisplay.php?f=88ُ

ُ
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